
 
 
 
 

PEDAGOGO EMPRESARIAL: A ATUAÇÃO NA EMPRESA DO 
CAPITAL 

 

Ingrid Alves Cardoso1 
Amanda Freitas dos Santos Tobias2 
Maryfran Costa Santos Filha3 
 

EIXO  TEMÁTICO: Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas. 

 

RESUMO  
 

Esse artigo propõe evidenciar a função do pedagogo dentro das empresas; apresentar os 
elementos que perpassam as práticas pedagógicas desses espaços; estabelecer as relações 
existentes entre Educação e Trabalho; além de abordar teorias e conceitos relativos ao papel 
desenvolvido pelo pedagogo no espaço empresarial. O quadro teórico referencial utilizado é a 
Teoria Marxista, situando o trabalho no modo de produção capitalista; analisando o processo 
de apropriação da força de trabalho e, contextualizando a atuação do pedagogo como um 
possível agente de transformação da mão de obra inserido nos processos de capacitação dos 
trabalhadores. 
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ABSTRACT  

This article proposes evidence the function of pedagogue within companies. Present the 
elements to pass by pedagogical practices permeate such spaces. Establish the relationship 
between education and work. In addition to dealing theories and concepts relating to the role 
played by pedagogue in space business. The theoretical framework referential used is the 
Marxist Theory, situating the work in capitalist production; analyzing the process of 
ownership of the labor force and, contextualizing the educator's performance as a possible 
agent of transformation of the work hand inserted in the processes of the workers' training. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A mudança cultural, financeira, política, tecnológica que vem ocorrendo 

aceleradamente nos últimos anos, provoca interferências na área educacional. Com esse 

cenário, surgem diversas discussões sobre crises econômicas, superação das desigualdades, 

inclusão social, educação no e para o trabalho, educação para a vida. Enfim, uma estrutura 

diferente se firma na sociedade.   

Diante de tantos debates, o processo educacional também se transforma para 

acompanhar a evolução do conhecimento e a velocidade das informações que se fazem cada 

vez mais rápidas, mediante a égide do capital. Aprender a aprender torna-se questão atual.  

 O conhecimento é, então, um produto valioso na atualidade. Diante disso, e para usá-

lo ao seu favor, as organizações empresariais têm apostado na disseminação deste 

conhecimento de maneira que possa estimular o trabalho dos funcionários e 

conseqüentemente favorecer a empresa. 

Considerando que a educação não é privilégio da escola, e que ocorre no seio das 

relações sociais, o que varia é o fato da educação estar vinculada mediata ou imediatamente 

ao mundo do trabalho, pois ela também ocorre na família, no sindicato, na empresa, de modo 

institucionalizado ou popular. 

 O pedagogo é um profissional que lida com fatos, estruturas, contextos e situações 

referentes à prática educativa em suas várias modalidades e manifestações. Onde houver uma 

prática educativa, existirá aí uma ação pedagógica. 

 Partindo deste pressuposto é que se vai analisar o papel do pedagogo, visto que não se 

pode apoiar-se na idéia falsa de que o pedagogo é um profissional treinado e capacitado para 

atuar somente em espaços escolares e suas peculiaridades. A vida escolar e a educação formal 

não deixam de ser um foco importante para o pedagogo, mas não se constituem como o único. 

Há outros ambientes, como por exemplo, as organizações empresariais, que são propícios para 

a atuação do profissional da Pedagogia. 

 Este é um profissional qualificado para atuar em diversos campos educativos, tais 

como as empresas. Desde que respeitadas as suas peculiaridades formativas, ele 

potencialmente, pode ir além da mera organização das técnicas de transmissão de 

conhecimento para o trabalhador dentro desses espaços. 
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Sendo assim, ele deixa de atuar somente em questões escolares, conquistando um 

espaço bem mais amplo. O pedagogo engajado deverá ser capaz de compreender as relações 

educativas que ocorrem no âmbito da sociedade, dos sistemas de ensino, da escola, da sala de 

aula e de outras agências educacionais, todas elas consideradas em seu contexto e que 

envolvem simultaneamente dimensões individuais e sociais.  

 

 

2 EDUCAÇÃO E AMBIENTE CAPITALISTA DE TRABALHO  

 

É discurso antigo que a educação modela as pessoas. Também antigo é o pensamento 

de que sua utilização é largamente difundida como meio de transmissão dos ideais 

dominantes. Ambas as afirmações são pertinentes diante do estágio histórico já atingido pela 

humanidade. Hoje, o desenvolvimento das pessoas não pode ser deixado a mercê de uma 

evolução natural e espontânea. Necessita, ao contrário, ser organizado de forma voluntária e 

consciente de modo a superar a atual divisão e desumanização do homem, seja ele 

considerado como indivíduo ou classe. Assim, parece real a existência de uma relação 

intrínseca entre educação, condição sócio-econômica e controle hegemônico4 das pessoas, 

mais especificamente do trabalhador. E é nesse momento que se coloca a necessidade de 

explicitar e submeter à crítica as relações de educação que se desenvolvem no âmbito do 

trabalho.   

Nesse contexto, torna-se necessário reconhecer o sistema econômico vigente e as 

relações que se estabelecem entre ele e a educação. É inegável que atualmente o Capitalismo 

rege as regras para a vida em sociedade. Para entender como a educação é influenciada por ele 

é preciso antes entendê-lo. 

  

 2.1 A exploração capitalista 

Karl Marx analisou, interpretou, sistematizou e definiu o Capitalismo como sendo um 

sistema econômico baseado na exploração do trabalhador. Por isso, para falar em exploração 

capitalista, é preciso antes de tudo compreender o que é o capitalismo, de que modo se 

desenvolve e conhecer algumas categorias que compõem o tema. 

O Capitalismo é um sistema econômico que estuda a estrutura e funcionamento da 

sociedade, pelo seu modo de produção, através de dois agentes: a burguesia – detentora dos 
                                                 
4 Nesse sentido cabe fazer uso do conceito de hegemonia prescrito por Gramsci que trata sobre a liderança 
cultural-ideológica de uma classe sobre as outras. 



4 
 

meios de produção – e o proletariado – a força de trabalho. Esses dois agentes estão em 

permanente luta de classes, o que caracteriza este modo de produção. 

 

(...) Uma, a burguesia, é a classe revolucionária que constrói o capitalismo, 
depois de ter surgido com o desenvolvimento e a desagregação das relações 
de produção do feudalismo. A outra, o proletariado, é a classe revolucionária 
que nega o capitalismo e luta para criar a sociedade sem classes, no 
socialismo. (IANNI , 1992, p.14) 

 
 

O Trabalho é a principal categoria que envolve essas duas classes. Tomando o 

Trabalho, como já define Marx, o que caracteriza o homem dos animais.  

 
 

(...) o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. (...) Põe em movimento as 
forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos -, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 
humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao 
mesmo tempo modifica sua própria natureza.  (MARX, 1993) 

 
 

Antes de o trabalhador modificar ou transformar a natureza ele imagina, projeta o 

produto ou bem que irá produzir. O capitalista se apropria não só do fruto do trabalho, como 

também da força de trabalho empregada no processo de transformação e de seu intelecto. 

Além disso, estabelece valor de mercadoria ao recurso natural, a força de trabalho empregada 

e ao próprio trabalhador através do seu “pensar”. 

 

Em essência o capitalismo é um sistema de mercantilização universal e de 
produção de mais-valia. Ele mercantiliza as relações, as pessoas e as coisas. 
Ao mesmo tempo, pois mercantiliza a força de trabalho, a energia humana 
que produz valor. Por isso mesmo, transforma as próprias pessoas em 
mercadorias, tornando-as adjetivas de sua força de trabalho. (IANNI, 1992, 
P. 08) 

 

Torna-se claro, então, que o trabalho define a posição de cada classe dentro do modo 

de produção capitalista, essencialmente, explorador. 

O produto do capitalismo é a mercadoria e a condição para que ele ocorra é a 

denominada mais-valia. A exploração da força de trabalho feita pela burguesia é que vai 

caracterizar a mais-valia como absoluta ou relativa. A mais valia pode ocorrer através de uma 

‘pseudo-melhoria’ nas condições de trabalho (com o verdadeiro intuito de aumentar a 
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produtividade e o lucro) ou através da exploração na relação que ocorre entre o tempo de 

trabalho produtivo e o tempo de trabalho explorado. 

Para sustentar tal exploração, o capitalismo faz uso de uma ferramenta forte: a 

alienação, ou como ocorre em muitos casos, a subordinação. ‘Coisifica’ seu produto, tornando 

a mercadoria um verdadeiro fetiche, transformando o consumo como porta para sua 

sustentação. Entretanto, concentra a riqueza, provocando conflitos entre o proletariado e a 

burguesia, gerando constante luta de classes.  

Hoje, pode-se ver que o papel desempenhado pela massa dos trabalhadores continua 

igual ao descrito por Marx na sua tradicional análise da formação da mais valia. Continua a 

acumulação do capital formatado na exploração do trabalhador e na apropriação do produto 

de seu trabalho. 

As transformações ocorridas no modo de acumulação do capital (revolução industrial e 

revolução tecnológica) formaram grupos de trabalhadores bem mais qualificados e/ou 

especializados, com remuneração diferenciada, podendo levar ao pensamento errôneo do fim 

do conflito entre o capital e o trabalho, e ainda, que exista participação concreta do 

trabalhador no valor gerado pelo produto do seu trabalho. “Deve ser entendido por 

exploração, o ato de apropriação do produto do trabalho alheio, e por explorado, aquele que 

tem parte do seu trabalho sendo apropriado por outrem.” (CONSTANZI, 2005, p 07). 

A apropriação do conhecimento, este que diz respeito ao que agora comumente 

encontra-se nas empresas e instituições de um modo geral - trabalhadores cada vez mais 

qualificados, mais especializados fornecendo seu intelecto e não apenas sua ‘força bruta’ - se 

processa de duas formas específicas. Uma através do direito de patentes, licenças e registros 

de autoria, onde o capitalista faculta o vínculo entre o conhecimento produzido e seu 

verdadeiro ‘produtor’. E a outra forma é aquela que, além do conhecimento e da força de 

trabalho empregada na realização deste conhecimento, o capitalista explora a força de 

trabalho de forma direta. 

A subordinação do trabalhador as duas formas de apropriação do conhecimento possui 

as palavras chaves: produtividade, inovação, criatividade, participação, eficiência – termos 

cunhados pelas empresas para motivar os trabalhadores e estimulá-los à produção elevada. O 

incentivo à participação do trabalhador, nestes processos, possui as palavras chaves: metas, 

quotas, concorrência. A acomodação do trabalhador possui as palavras chaves: premiação, 

promoção, bônus e gratificação. 

Nas duas formas de apropriação do conhecimento é imprescindível a presença do 

profissional que aplicará técnicas de ensino, seja para a compreensão do conhecimento 
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adquirido, seja para a motivação e incentivo ao desenvolvimento interno deste conhecimento 

e a sua apropriação como meio de produção. 

 
 2.2 A atuação do pedagogo na empresa capitalista 

 
Nesse cenário de exploração é possível refletir de que modo a empresa capitalista 

educa o seu trabalhador. 

 
O homem se educa, se faz homem, na produção e nas relações de produção, 
através de um processo contraditório em que estão presentes e em confronto, 
momentos de educação e deseducação, de qualificação e desqualificação, e 
portanto, de humanização e desumanização. (KUENZER, 2005, P. 11)  

 

A partir das necessidades das empresas determinadas pelo processo produtivo é que se 

instala um verdadeiro processo pedagógico que tem como objetivo a educação técnica e 

política do trabalhador – escopo de interesse do capital. Mesmo que a educação técnica 

(conjunto de conhecimentos sobre os procedimentos, instrumentos e processos) seja explícita 

e a educação política (conjunto de conhecimentos sobre os ideais, os padrões de 

comportamento e cultura, as intenções e os objetivos da empresa) seja implícita, sendo 

apresentada inclusive como não-política, esse processo pedagógico traz em seu bojo um 

projeto definido de hegemonia: a exploração do trabalhador pelo capital.      

Eis que surge exatamente no hiato compreendido entre a educação técnica e política do 

trabalhador um profissional oportuno e singular: o pedagogo. 

Mas por que o pedagogo? O que é pedagogia? Pedagogia na empresa?  

O Pedagogo é o profissional que está ajustado para o processo de treinamento e 

capacitação dos membros em quaisquer organizações disseminando conhecimento, de acordo 

com os interesses das mesmas, através de um conjunto de métodos e técnicas próprias de sua 

formação, aliando aspectos técnicos e metodológicos para a transmissão de saberes e modos 

de ação (conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos e atitudes) aos indivíduos.  

Segundo José Carlos Libâneo, Pedagogia é o campo de conhecimentos que se ocupa 

do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa concreta que se 

realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana. 

E o pedagogo é o especialista em assuntos educacionais.  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia aprovado em dezembro de 2005, em Finalidade do Curso de 
Pedagogia, destaca que a educação do Pedagogo deve propiciar estudos de 
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campos do conhecimento, tais como o filosófico, o histórico, o 
antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o 
sociológico, o político, o econômico, o cultural, para nortear a observação, 
análise, execução e avaliação do ato docente e de suas repercussões ou não 
em aprendizagens, bem como orientar práticas de gestão de processos 
educativos escolares e não escolares, além da organização, funcionamento e 
avaliação de sistemas e de estabelecimento de ensino. (CERONI, 2010) 

 

De modo geral, a formação dos pedagogos é uma formação crítica e humanista. Traz a 

perspectiva de um profissional capaz de fazer leituras realistas do mundo social que o cerca, 

justamente por conter uma dialética da práxis e para a práxis, ou seja, a formação em 

Pedagogia permite ao indivíduo articular a teoria e a prática, ter “a noção da Pedagogia 

enquanto ciência prática ou ciência da educação e para a educação” (LIBÂNEO, 2005, p. 36). 

 Provido das informações que o curso propicia, o Pedagogo tem uma base teórico/ 

operativa que abrange duas grandes dimensões. A primeira é a formação teórico-científica, 

incluindo a formação acadêmica específica nas disciplinas em que o profissional se 

especializa em uma formação pedagógica que envolve conhecimentos de filosofia, política, 

sociologia, história da educação e da própria pedagogia que contribuem para o esclarecimento 

do fenômeno educativo em um contexto histórico-social. A segunda dimensão é a formação 

técnico-prática que visa a preparação profissional específica para a transmissão de saberes, o 

ensino, a docência, incluindo a didática, as metodologias específicas das disciplinas, 

psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, além de pesquisa educacional.  

Desse modo, não é possível mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao 

trabalho docente nas escolas. O pedagógico e o docente são termos inter-relacionados, mas 

conceitualmente distintos. O trabalho pedagógico diz respeito a um amplo leque de práticas 

educativas e trabalho docente a uma forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na sala 

de aula (LIBÂNEO, 2005, p. 38). Devendo ser entendida como sala de aula não somente 

àquelas dos muros das escolas formais, mas os outros espaços, como as salas das empresas e 

diversas instituições, onde ocorrem as diversas práticas educativas. Considerando, assim, que 

ambos os conceitos são adjacentes a práxis do pedagogo que atua em empresas. 

. 

Não obstante,  

 

Também é central, para essa formação, a proposição, realização, análise de 
pesquisas e a aplicação de resultados, em perspectiva histórica, cultural, 
política, ideológica e teórica, com a finalidade, entre outras, de identificar e 
gerir, em práticas educativas, elementos mantenedores, transformadores, 
geradores de relações sociais e étnico-raciais que fortalecem ou enfraquecem 
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identidades, reproduzem ou criam novas relações de poder. (DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS, 2005) 

 

O hiato compreendido entre a educação técnico e política do trabalhador é o lugar 

ideal para a atividade do Pedagogo: profissional que se encaixa perfeitamente nesse espaço 

que ora fortalece, ora enfraquece identidades e pode tentar gerar nesses trabalhadores a 

criação de novas relações de poder, exatamente como está nos princípios das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Pedagogia. 

 
         2.3 O pedagogo empresarial – contradição ao capital  

 
Tanto as empresas como a Pedagogia agem em direção à realização de ideais e 

objetivos definidos, no trabalho de provocar mudanças no comportamento das pessoas. Esse 

processo de mudança provocada no comportamento das pessoas em direção a um objetivo, 

chama-se aprendizagem e aprendizagem é a especialidade da Pedagogia e do Pedagogo. 

  “Um dos propósitos da Pedagogia na Empresa é a de qualificar todo o pessoal da 

organização nas áreas administrativas, operacional, gerencial, elevando a qualidade e a 

produtividade organizacionais”. (RIBEIRO apud FERREIRA, 2003, p. 08). 

Torna-se evidente, então, que a atividade do pedagogo em espaços empresariais está 

intrinsecamente ligada ao treinamento e capacitação de pessoal. Ele está para favorecer a 

aprendizagem, desenvolver a qualidade da mão de obra, aplicando metodologias específicas 

de sua formação. Para tanto, há responsabilidades que caracterizam o Pedagogo Empresarial: 

- Conhecer as soluções para as questões que envolvem a produtividade das pessoas, o 

objetivo de toda Empresa; 

- Conhecer e trabalhar na direção dos objetivos particulares da Empresa onde trabalha; 

- Conduzir as pessoas que trabalham na Empresa, dirigentes e funcionários, na direção 

dos objetivos definidos, humanos e empresariais; 

- Pesquisar, analisar e selecionar cursos e projetos educacionais a serem adotados pela 

empresa; 

- Trabalhar a cultura empresarial (valores e objetivos) com os trabalhadores. 

Além de promover as condições necessárias (treinamentos, eventos, reuniões, festas, 

feiras, exposições, excursões) para o desenvolvimento integral das pessoas, influenciando-as 

positivamente (processo educativo). O pedagogo também aconselha e orienta sobre as 

condutas mais eficazes que devem existir tanto nas chefias para com os funcionários quanto 
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destes para com as chefias, a fim de favorecer o desenvolvimento da produtividade 

empresarial. Eis que surge uma verdadeira dialética no papel do pedagogo empresarial. 

É o pedagogo empresarial que vai conduzir o relacionamento humano na empresa, 

através de ações que garantam a manutenção do ambiente positivo e agradável, estimulador 

da produtividade, objetivo maior das organizações empresariais, mas é também o pedagogo 

empresarial que vai mediar os interesses do trabalhador em detrimento do capital. 

 Seu trabalho tem como finalidade principal provocar mudança no comportamento das 

pessoas de modo que estas melhorem tanto a qualidade do seu desempenho profissional 

quanto pessoal. Nesse sentido, a proposta de trabalho do pedagogo empresarial ultrapassa sua 

dimensão meramente técnica para atingir uma dimensão política, enquanto permite ao 

trabalhador compreender a história e os limites de sua prática, como esta se articula com as 

relações de produção vigentes e como ela pode ser um elemento transformador dessas 

mesmas relações. Ao passo que ele está dentro da empresa trabalhando para ela, ele também 

trabalha para os colaboradores, os funcionários.  

É imprescindível reconhecer que há um movimento de educação por meio do processo 

de trabalho e que o modo como ele se dá pode contribuir para a superação das relações de 

produção capitalistas ensinando o trabalhador a se organizar, a resistir e deste modo favorecer 

o surgimento de novas formas de organização do trabalho. 

Essa é uma tarefa intrínseca e absolutamente necessária a todos que, de alguma forma, 

são comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, historicamente explorada e 

acima de tudo acreditam que a função precípua da educação perpassa princípios de cunho 

emancipatório. Pois, é preciso compreender a educação como uma prática social que atua na 

configuração da existência humana individual e grupal, para realizar nos sujeitos humanos as 

características de “ser humano”. 

 
 
3 CONCLUSÃO  
 

A Educação, no interior da sociedade capitalista, tem cumprido o papel de qualificar a 

força de trabalho necessária ao atendimento das demandas de produção.  

 A Pedagogia inserida no contexto do capital, ao mesmo tempo em que objetiva a 

educação do trabalhador que, ao vender sua força de trabalho como mercadoria se submete à 

dominação exercida pelo capital, educa-o também para enfrentar essa dominação. À medida 

que esse trabalhador aprende a fazer frente às formas de disciplinamento impostas pelo 

capital, este se vê forçado a rever seus modos de ação, criando novas formas de dominação. 
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No bojo desse processo dialético são criadas novas formas de organização de trabalho, novos 

padrões de relação, novas exigências de qualificação e novas ideologias.  

 Assim, para entender os processos pedagógicos, amplos e específicos, que educam o 

trabalhador é preciso, portanto, analisar de que modo, e a partir de que determinações, o 

trabalhador desenvolve sua consciência política. 

O pedagogo nos espaços empresariais, por sua vez, desempenha papel fundamental, 

pois na medida em que novas formas de organização se manifestam, ele contribui para o 

estabelecimento de novos modos de pensar, sentir e conhecer. Sua função, então, consiste em 

qualificar a mão-de-obra do trabalhador e a partir desta condição criar novas formas de 

conceber, organizar e desempenhar o trabalho tendo em vista os interesses hegemônicos dos 

trabalhadores rumo à superação da divisão do trabalho, que estiver interessada em sua 

alienação e conseqüente exploração humana. Facilmente detectada, pois a exploração aparece 

revestida de justificações que levam o controle das empresas, em alguns casos extremos, à 

vida pessoal do trabalhador, que a partir de suas políticas motivacionais passam até mesmo a 

controlar o lazer, os costumes, as condições físicas e psíquicas dos trabalhadores, para que se 

tornem compatíveis com as exigências da racionalização do processo produtivo. 

Portanto, encontrar formas viáveis para enfrentar concretamente a questão da educação 

do trabalhador, que é antes de tudo um sujeito humano individual e/ou grupal, aproveitando as 

contradições que o processo pedagógico capitalista apresenta, tentando romper com o círculo 

de dominação e exploração, é uma tarefa política da maior relevância a ser assumida 

coletivamente pelos trabalhadores e pelos atores sociais que influenciam direta e 

decisivamente nesse processo: os pedagogos empresariais. 
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