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As mudanças ocorridas no contexto social acabaram por influenciar a vida do trabalhador 
brasileiro que teve que deixar a comodidade de um emprego instável e buscar sempre mais a 
qualificação profissional para se ajustar à nova demanda em um mercado tão competitivo. Por 
esse motivo, faz-se necessário que as empresas também busquem novas estratégias para 
capacitar seus “recursos” humanos, ou não estarão aptas a evoluir neste novo contexto tão 
exigente e carente de profissionais habilitados.  
 
Em qualquer área do conhecimento em que se encontra o ser humano é preciso haver um 
processo educativo ou a chamada formação continuada, visto que todos possuem diversas 
habilidades, muitas vezes não desenvolvidas por faltar um ambiente propício. E esta função 
educativa deve ser assumida por toda a sociedade, inclusive pelo setor empresarial que, além de 
aumentar os seus lucros por ter um pessoal mais qualificado, contribuirá também com a 
sociedade como um todo, pois contará com pessoas mais desenvolvidas e menos dependentes de 
ações assistencialistas.  
 
Estes funcionários que através de um processo de educação continuada dentro da própria 
empresa, tiverem a oportunidade de aprender e se desenvolver cada vez mais, também serão 
beneficiados, pois tal aprendizado os acompanhará por toda a vida, inclusive em outras funções 
que possam surgir no futuro. Investir no ser humano é importante para todos os envolvidos no 
processo: empresa, funcionários, clientes, educador e a sociedade como um todo.  
 
Considerando-se então que as empresas também devem investir em educação, quem deve então 
assumir esta tarefa? Obviamente, não basta ter boa vontade ou conhecimentos e não saber como 
fazer. Logo, surge a necessidade de as empresas investirem na formação de seus funcionários 
através do desenvolvimento do potencial humano. Para que isto ocorra, é preciso que haja 
profissionais especializados, afinal muitas vezes ocorre que os profissionais das diversas áreas não 
sabem como transmitir seus conhecimentos. Neste caso, surge o pedagogo, o profissional da 
educação, que, por ter uma formação humanista bastante solidificada, tem condições de trabalhar 
com o ser humano em diversas situações, inclusive na área empresarial. 
 
O curso de Pedagogia é caracterizado pela formação polivalente, especialmente no que se refere 
aos conhecimentos didáticos e metodológicos, tão necessários no processo de ensino, seja nas 
escolas ou nas empresas. Quem se forma em Pedagogia também aprende a se relacionar e a 
compreender melhor com o ser humano: seu processo de desenvolvimento, de aprendizagem, sua 
personalidade, características individuais e sociais entre outras. Dessa forma, o processo de 
ensino vai além da transmissão ou construção do conhecimento, pois se caracteriza também pelo 
desenvolvimento das habilidades que o ser humano possui e que, muitas vezes, nem tem 
consciências de possuir.  
 
Toda essa fonte de conhecimentos até então tem se voltado mais para a escola, mas agora está 
disposta a contribuir com as emp resas no sentido de estimular a maior produtividade de seus 
funcionários e, conseqüentemente da empresa. O trabalho desenvolvido pode ser de diversas 
formas: área de treinamento, desenvolvimento do potencial humano, elaboração e execução de 
projetos, desenvolvimento de pesquisas, entre outros.  
 
É preciso haver a parceria entre a educação e as empresas, relacionando educação e ambiente de 
trabalho. Logo, é necessário que o pedagogo se capacite cada vez mais no sentido de não se 
qualificar apenas para ensinar no âmbito escolar, mas que consiga também contribuir com a 
sociedade através da sua atuação como pedagogo empresarial. 
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