PEDAGOGIA EMPRESARIAL: O PEDAGOGO NÃO-ESCOLAR
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A presente pesquisa tem por objetivo compreender como e quais atividades o
pedagogo pode desenvolver no âmbito da gestão de pessoas em uma empresa.
Mesmo a pedagogia sendo necessária em vários ambientes não escolares, é
possível perceber que são poucas as empresas e organizações que contam com
um pedagogo em seu quadro funcional e cabe questionar o porquê disso. Uma
grande parte das pessoas não conhece a pedagogia atuante além dos muros da
escola, generalizando a atuação deste profissional apenas para o ambiente
escolar. Mostrar que a pedagogia é importante tanto no ambiente escolar, como
no ambiente não-escolar é fundamental para ampliar a atuação desse profissional,
pois essa atuação relaciona-se com a formação humana, contribuindo para a
aprendizagem de crianças e adultos em diferentes contextos como hospitais,
empresas, área de comunicação, turismo, entre outros. O trabalho aqui
apresentado se justifica pela contribuição e importância para ampliar a informação
e discussão sobre a vasta atuação do pedagogo e de como esse profissional pode
ser de grande valia para as operações empresariais. Por meio de leituras como
Claro e Torres (2012), Cagliari (2010), Gohn (2016), Holtz (2006), foi observado
que a pedagogia passou por diversas etapas até chegar em seu estado atual.
Também pode ser verificado que a atuação do pedagogo no ambiente empresarial
traz muitos benefícios para a empresa e para os colaboradores que passam a
contar com um acompanhamento e orientação durante todo o percurso de seu
desenvolvimento e aprendizagem dentro da organização. Para compreender
melhor essa relação e a visão do setor empresarial sobre este profissional, a
pesquisa se dará a partir do levantamento de dados por meio de uma entrevista
com um pedagogo que faz essa atuação, seguida da organização de uma
proposta de inclusão para este profissional em um ambiente que não possui esse
profissional, demonstrando como ele pode auxiliar nos desafios vivenciados pela
empresa. Sendo assim, a atuação do pedagogo no ambiente empresarial
demonstra sua relevância trazendo soluções, agregando valores aos
colaboradores, ensinando e solidificando a cultura da empresa de uma forma que
melhore a qualidade de vida dos funcionários.
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