
 
 

 
 

 

ENTREVISTA: RS fala sobre Pedagogia Empresarial 

 

Temas que discutem a aplicabilidade da Pedagogia em ambientes empresarias 

vêm ganhando espaço na sociedade contemporânea, sobretudo pelo fato dessa missão 

sempre estar associada ao profissional de Recursos Humanos. Cada vez mais, 

profissionais de várias áreas refletem acerca da Gestão do Conhecimento com o 

objetivo de tornar o ambiente organizacional ainda mais eficaz e eficiente. Nessa 

perspectiva novas indagações começam a aparecer, dentre elas uma pergunta parece 

ecoar: Que profissional está apto para gerir o processo de formação e gestão do 

conhecimento nas organizações?  Esta indagação vem ganhando força ultimamente e é 

objeto do TCC da especialização em Gestão de Pessoas, de Maria Elaine A. Menezes, 

aluna do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. A pós-graduanda contou com 

uma entrevista exclusiva do professor Rodrigo Santos que afirma: “É preciso separar o 

que é ESCOLAR do que é EDUCATIVO. Educativo é pra vida inteira, sempre e para 

sempre.” Leia a entrevista abaixo e confira! 

 

Maria Elaine - Qual é a sua formação acadêmica? 

RS - Sou Licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Bahia; Doutorando 
em Educação pela Universidade Federal da Bahia; Mestre em Desenvolvimento 
Humano e Responsabilidade Social (FVC); Especialista em Política e Estratégia 
(ADESG/UNEB); Pós-Graduado em Administração e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (FVC); Psicopedagogo(UFRJ); MBA Gestão Organizacional (FVC); 
Contabilista, Terapeuta e Pesquisador com diversos cursos e trabalhos publicados. 
Além disso, também sou integrante do CORE (Corpo de Oficiais da Reserva do Exército 
Brasileiro). 
 
 
 

Maria Elaine - Todas as pessoas que se formam em pedagogia estão aptas 

a trabalhar com pedagogia empresarial? Justifique sua resposta. 

RS - Não. Os currículos dos cursos de pedagogia dão uma vantagem potencial ao 
egresso, quanto ao entendimento acerca de gestão do conhecimento, aprendizagem e 
inovação. Vantagem esta, nem sempre transformada em oportunidades pelos 
pedagogos.  



 
 
Para além do diploma e dos conhecimentos pedagógicos, que são o mínimo obrigatório, 
quem quiser lograr êxito nas empresas deve investir em cursos de aperfeiçoamento, 
estágios e outras experiências para o domínio da linguagem organizacional e 
conhecimento de outras áreas da ação empresarial. 
 

Maria Elaine - Indique como é o trabalho desenvolvido por um pedagogo 

dentro de uma empresa? 

RS - Eu não diria, necessariamente, pelo pedagogo, já que graduados em outras áreas 
por vezes ocupam lacunas deixadas por este profissional. Mas podemos nos referir ao 
responsável pela área pedagógica. Este sujeito deve incumbir-se da gestão de todo o 
esforço para criação e compartilhamento do conhecimento da organização, através do 
desenvolvimento dos recursos humanos – saberes, habilidades, competências e 
emoções – utilizando-se de todas as ferramentas, presenciais ou não, de treinamento e 
desenvolvimento. 

 

Maria Elaine - Quais os melhores cursos de especialização nesta área?  

RS - Primeiramente é preciso estudar a área de Recursos Humanos, pois a gestão com 
pessoas permeia toda a organização, sendo princípio e fim do trabalho pedagógico. 
Porém, cursos de especialização, aperfeiçoamento ou extensão em áreas como Gestão 
Empresarial, Tecnologia e Responsabilidade Social, serão importantes na medida em 
que o profissional for evoluindo. Um segundo idioma, também é importantíssimo no 
campo organizacional. 
 

 

Maria Elaine - Qual o maior desafio para um pedagogo empresarial? 

RS - São muitos. O mais elementar é aprofundar-se com seriedade nas Ciências da 
Educação, compreendendo, de verdade, esse complexo e fabuloso campo da 
pedagogia e sua interface com outras áreas. Por incrível que pareça, este aspecto ainda 
é negligenciado pela maioria dos pedagogos.  
Depois, temos desafios, historicamente inobservados pelos educadores, comuns aos 
profissionais de todos os campos, tais como: cuidados com a imagem e postura 
profissional; qualificação contínua do ciclo de relacionamentos; atualização tecnológica 
e diálogo com outras esferas de atuação. 
Quem cumprir bem estas etapas não sofrerá tanto para superar outro grande desafio 
que é a desconfiança do mercado quantos as possibilidades destes profissionais, diante 
da crise de auto-estima que se abateu sobre os mesmos nas últimas décadas. É preciso 
respeitar-se e fazer-se respeitar! 

 

Maria Elaine - Que fatores mais influenciam o trabalho de um pedagogo 

empresarial? 

RS - O grande descompasso entre o acelerado ritmo do crescimento econômico, a 
demanda por profissionais e a pouca qualificação dos mesmos para postos de trabalho 
com crescente nível de sofisticação e exigências diversas. Podemos falar também, da 
falência do modelo de educação sistemática e da escola regular, ante as exigências das 



 
 
organizações sociais contemporâneas, que gera a necessidade de separar o que é 
ESCOLAR do que é EDUCATIVO. Educativo é pra vida inteira, sempre e para sempre. 

 

Maria Elaine -  Em sua opinião porque o empresário deve priorizar um 

pedagogo em sua empresa?  

RS - Em primeiro lugar, só deve fazê-lo se o mesmo apresentar comportamentos, 
saberes e competências, já discutidos aqui. Nunca pelo simples fato de ser formado 
nisto ou naquilo.  
Vivemos a era da aprendizagem e da inovação, que para as organizações deve 
significar a capacidade de prover novas formas de agregar valor à sociedade através de 
produtos e serviços atualizados. Assim, levam vantagem empresas, organizações e 
nações que aprenderem e inovarem mais, melhor e mais rápido. Um bom especialista 
em epistemologia, aprendizagem, cognição e afetividade é, portanto, um profissional do 
qual nenhuma instituição pode abrir mão e deve estar entre os mais disputados e bem 
recompensados deste terceiro milênio. 
 

Maria Elaine - Como está o mercado de trabalho: há bastante campo para 

quem decide seguir esta área? 

RS - Por tudo que conversamos até aqui fica claro que a demanda por bons 
profissionais é enorme e crescente. A grande questão é outra: como os pedagogos têm 
se preparado, verdadeiramente, para serem gestores e difusores do conhecimento fora 
do ambiente escolar, tradicional e exaurido? 
Os que estão fazendo bem o seu “dever de casa”, com certeza não têm do que se 
queixar.  

 

Maria Elaine - O que fazer para se manter sempre bem atualizado? 

RS - Aqui vai um conselho não apenas aos pedagogos, mas a todos os profissionais: 
utilize as estratégias tradicionais de freqüentar cursos diversos, porém, saiba que estes 
já não bastam. Chats, comunidades de prática, eventos periódicos e, até mesmo, 
conversas com profissionais de diversas áreas, são alguns bons caminhos para buscar 
a vanguarda.  
 

Maria Elaine - O pedagogo cumpre o mesmo papel que um psicólogo em 

uma empresa? 

RS - Definitivamente, não! Enquanto o psicólogo deve ocupar-se das emoções e 
comportamentos dos indivíduos, com suas respectivas implicações para os processos 
grupais e a gestão do clima organizacional, o pedagogo incumbe-se da criação e gestão 
do conhecimento organizacional, da aprendizagem individual e coletiva, considerando 
os obstáculos psicopedagógicos a esta aprendizagem, para ajudar a saná-los e garantir 
a inovação. 
Mas, é óbvio, que nas organizações contemporâneas não há espaço para “feudos 
corporativistas”. Os profissionais das diversas áreas devem, portanto, interagir de forma 



 
 
multirreferencial apoiando-se mutuamente para evitar retrabalhos e sem grandes 
preocupações em “demarcar territórios”. 
 
   

Maria Elaine - Além da organização escolar, em que áreas o profissional de 

pedagogia pode atuar? 

RS - Em todos os espaços da sociedade onde haja o processo ensino-aprendizagem e 
a necessidade do desenvolvimento cognitivo-afetivo-motor, contínuo e mediado. Ou 
seja, em toda a sociedade! 

 

Maria Elaine - Você atua como pedagogo em ambientes corporativos?  De 

que forma?  

RS - Sou facilitador em programas de treinamento e desenvolvimento há dezesseis 
anos, no Brasil e no exterior. Ocupei, também durante este período, funções executivas 
de gestão com pessoas em organizações públicas e privadas. Hoje dirijo o INGEPE – 
Instituto de Gestão, Educação, Política e Estratégia (ver www.ingepe.com.br), além de 
atuar como palestrante profissional em Liderança Educadora e Desenvolvimento 
Humano (ver www.rodrigosantos.com).  

 

Maria Elaine - Você, como profissional experiente no assunto, poderia 

deixar sua sugestão ou até mesmo uma mensagem para os que se 

formaram em pedagogia e desejam seguir a área de pedagogia 

empresarial? 

RS - Ao contrário do que muitos pensam, não vivemos na era da informação ou do 
conhecimento. Vivemos na sociedade da aprendizagem, sendo esta a grande vantagem 
competitiva para pessoas, organizações e nações que quiserem lograr êxito doravante.   
Você, operador da pedagogia, está no lugar certo e no momento histórico mais propício 
para fazer a sua revolução pessoal e profissional, constituindo-se como um grande líder 
educador e todos os recursos necessários encontram-se à sua disposição. 
 
Sucesso e felicidade! 
 

 


