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RESUMO 

A principal atuação do psicopedagogo na empresa está ligada à área de Recursos 
Humanos. Geralmente, a realização do trabalho ocorre em conjunto com outros 
profissionais que atuam na empresa. Entre as principais atuações estão: na 
elaboração do planejamento estratégico, na seleção de pessoal, no plano de 
integração, na formação dos funcionários, no projeto de plano de carreira, na 
avaliação de desempenho, na comunicação interna, na prevenção de acidentes de 
trabalho, na cultura organizativa, no ensino a distância, entre outros. Faz-se 
necessária uma formação complementar para que o psicopedagogo possa 
desenvolver com níveis satisfatórios essa função na empresa. São poucos os 
trabalhos publicados nessa área, porém o potencial de atuação do psicopedagogo 
nas empresas é grande. O objetivo no presente estudo é o de pesquisar as formas 
de atuação e as potencialidades do psicopedagogo na empresa, discutindo e 
relacionando essas formas de atuação com os benefícios que podem ser 
proporcionados por esses profissionais. O trabalho foi desenvolvido com base em 
pesquisa bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Psicopedagogia Empresarial, Recursos Humanos, 
aprendizagem institucional. 
 

 
 

PERFORMANCE AND POTENTIAL OF PSYCHOPEDAGOGUE IN THE  AREA OF 
BUSINESS HUMAN RESOURCES 

 
ABSTRACT 

The main activity of psychopedagogists in a company is connected to Human 
Resources. Generally, the performance of the work occurs amongst other 
professionals that work in the company. Among the main activities, there are: the 
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elaboration of strategic planning, selection of staff, the integration plan, employee 
training, the design of career plan, performance assessing, internal communication, 
prevention of work accidents, organizational culture, distance learning, and others. 
There is needed an additional training to let the psychopedagogists develop that 
function in the company with satisfactory levels. There are few studies published in 
this area, but the potential of the psychopedagogists role in a company is great. The 
aim of this study was to investigate the ways of performance and the potential of the 
psychopedagogists in a company, discussing and relating these ways of 
performance with the benefits that can be provided by these professionals. The work 
was developed based on literature research. 
 
KEYWORDS: Business psychopedagogy, human resources. institutional learning. 

 
INTRODUÇÃO 

A função do psicopedagogo na área educacional é bem conhecida, pois é o 
profissional indicado para assessorar e esclarecer a respeito de diversos aspectos 
do processo de ensino-aprendizagem e tem uma atuação preventiva. O 
psicopedagogo contribui para o esclarecimento das dificuldades da aprendizagem, 
que podem estar relacionadas nas mais diversas causas, sendo na educação um 
profissional de muita importância.  

Porém o que muitos não sabem é que sua atuação não se restringe ao 
âmbito escolar. Com a globalização da economia e a revolução tecnológica, os 
colaboradores das empresas da atualidade necessitam estar dia a dia se reciclando 
e adquirindo conhecimento, para que possam permanecer competitivos no mercado. 
O psicopedagogo é o profissional que pode contribuir de maneira eficiente na 
administração da aprendizagem individual e organizacional, diagnosticando e 
propondo soluções para os problemas relacionados à aprendizagem na empresa. 
NASCIMENTO (2008) informa que é o profissional que visualiza a organização como 
espaço real de aprendizagem permanente, de crescimento profissional. Além disso, 
o profissional pode atuar em diversas áreas e projetos da empresa com uma 
contribuição eficiente nessas áreas. 

O objetivo neste trabalho é discorrer sobre a importância da atuação do 
psicopedagogo na área de Recursos Humanos das empresas. Existem poucos 
artigos publicados nesta área de atuação do psicopedagogo no Brasil, sendo que 
artigos em periódicos científicos são praticamente inexistentes. Por meio desse 
artigo de revisão bibliográfica foi possível identificar algumas potencialidades de 
atuação do psicopedagogo na área de Recursos Humanos das empresas.  

Inicialmente é apresentado um breve histórico da psicopedagogia no Brasil, 
identificando a influência de profissionais argentinos na construção desta área de 
atuação profissional. Outro fator destacado é o início dos cursos de 
aperfeiçoamento, que subsidiaram os cursos de pós-graduação, recentemente 
criados em psicopedagogia empresarial e institucional. 

Após esse histórico, aborda-se a atuação do psicopedagogo na área de 
recursos humanos das empresas, buscando descrever os fundamentos, bem como 
o potencial de atuação que existe nessa área. Entre as principais atuações estão: na 
educação a distância, na cultura organizativa, na seleção de pessoal, no plano de 
acolhimento, ou integração dos novos contratados, no projeto de plano de carreiras, 
na avaliação de desempenho, na comunicação interna, na formação e treinamento, 
na prevenção de acidentes, entre outras. 
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Portanto, há um enorme potencial a ser explorado, em que o profissional 
pode subsidiar as gerências e colaboradores das empresas na resolução de 
conflitos pessoais ou oriundos de uma má ou insuficiente formação, direcionando os 
caminhos para a resolução ou amenização dos problemas relacionados à sua área. 
A psicopedagogia, por ser multidisciplinar, estará sempre trabalhando em conjunto 
com outros profissionais. 
 

BREVE HISTÓRICO DA PSICOPEDAGOGIA NO BRASIL 
Inicialmente, os problemas de aprendizagem foram estudados e tratados por 

médicos na Europa no século XIX. No Brasil, ainda hoje se percebe que, na maioria 
das vezes a primeira atitude dos familiares é levar seus filhos a uma consulta 
médica quando estes apresentam dificuldades na aprendizagem (SAMPAIO, 2005). 
Assim, a atuação do psicopedagogo ainda está quase que totalmente relacionada à 
escola, saúde e clínica. 

A psicopedagogia chegou ao Brasil na década de 70, quando ainda as 
dificuldades de aprendizagem eram associadas a uma disfunção neurológica 
denominada de Disfunção Cerebral Mínima (DCM), que virou moda nesse período, 
servindo para camuflar problemas sociopedagógicos (THOMSEN, 2008). 

Segundo SAMPAIO (2005), o Brasil recebeu contribuições para o 
desenvolvimento da área psicopedagógica de profissionais argentinos, pois naquele 
país a psicopedagogia estava num patamar mais avançado. O professor argentino 
Jorge Visca foi um dos maiores contribuintes para a difusão psicopedagógica no 
Brasil. 

Nessa época surgiram os primeiros cursos com enfoque psicopedagógico, 
antecedendo a criação dos cursos formais de especialização e aperfeiçoamento. 
Esses cursos buscavam subsídios para atuar junto às crianças que não respondiam 
às cobranças de aprendizagem das escolas. 

Na atualidade existem vários cursos de pós-graduação em psicopedagogia, 
sendo que nos últimos anos foi criada uma nova especialização, a psicopedagogia 
empresarial e institucional. Assim, as empresas começam a se abrir para as 
questões de qualidade de vida do trabalhador e para a importância do 
desenvolvimento das condições humanas, da criatividade e das questões 
emocionais que favorecem a produção (SILVA, 2010). Somando-se a isso, as 
instituições também começaram a dar mais atenção para as condições e 
dificuldades de aprendizagem nos cursos internos e externos das empresas, o 
ensino a distância, entre outros. 

 
ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NAS EMPRESAS  

A área de estudos e de atuação da psicopedagogia diz respeito às questões 
e processos de aprendizagem e seus problemas, relacionando o diagnóstico e a 
intervenção em situações que envolvam esses processos, interagindo no plano 
individual, grupal e institucional, pois o processo de aprendizagem é contínuo, ou 
seja, durante a vida toda. 

Portanto, qualquer contexto de atuação humana, em qualquer idade, em que 
emergem questões de aprendizagem, seja na área de educação, saúde, família ou 
organizações que lidam com empreendimento profissional, os estudos e atuação 
psicopedagógicas estão presentes (FAGALI, 2010).  

Há um potencial enorme de atuação do psicopedagogo nas empresas, 
principalmente na área de recursos humanos. Nesse caso, a ação do profissional 
deve lidar com o processo de aprendizagem e suas dificuldades englobando vários 
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campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os (THOMSEN, 2008). 
Geralmente a realização do trabalho ocorre em conjunto com outros profissionais 
que atuam na empresa. 

O psicopedagogo pode atuar no gerenciamento dos conflitos, principalmente 
os pessoais, que os colaboradores carregam para a empresa, oriundos de sua má 
ou insuficiente formação escolar, influência familiar e social, pois são nessas fases e 
esferas que são construídas as bases para a atuação profissional. Também pode 
auxiliar na administração de problemas de relacionamentos enfrentados pelos 
funcionários, evitando que os mesmos possam afetar o desempenho das atividades 
da empresa e a qualidade de vida do colaborador, uma vez que as esferas da vida 
pessoal, financeira, profissional, entre outras, não são dissociadas. Neste sentido, 
SOARES (2000, p.1) ressalta que:  
 

Há algum tempo acreditava-se que a educação fazia parte de 
algumas agências institucionais como: a família e a escola; agia-se 
na prática como se a empresa e a sociedade em geral não fosse 
atingida diretamente pelo processo da educação; esperavam que o 
sujeito ao sair da escola estivesse pronto para atuar no mercado de 
trabalho e que assim ele deveria devolver a sociedade o que ela 
investiu nele, através da sua produção, da sua qualificação 
profissional. 
 

Ainda a mesma autora informa que é impossível, na atualidade, para alguém 
que seja humano, se considerar apto para o mercado de trabalho após sair da 
escola, pois os indivíduos, diante das exigências da sociedade, necessitarão de 
constante atualização diante de novas situações. 
 O fato é que, na contemporaneidade, as organizações estão vivendo grandes 
transformações. Tais transformações são reflexos das imensas mudanças de cunho 
social, impulsionadas pela globalização da economia, pela revolução das 
tecnologias da informação e comunicação e pela competição acirrada entre as 
empresas do mesmo ramo. A competitividade é grande no mundo atual e 
globalizado e exerce uma pressão sobre as empresas para melhorar seu 
desempenho.  

A melhoria desse desempenho, segundo CHIAVENATO (1995), está ligada à 
valorização dos Recursos Humanos das empresas. É exatamente nesse momento 
que se faz sentir a necessidade da otimização dos recursos de toda ordem que as 
empresas podem oferecer. Com novas tecnologias, metodologias e maneiras de 
trabalhar, há uma exigência de que os funcionários estejam diariamente 
capacitando-se para cumprir, da melhor maneira, seus serviços dentro da empresa.  

Os funcionários de uma empresa estão na mesma situação da escola, ou 
seja, haverá funcionários que terão plenas possibilidades de acompanhar essa 
movimentação de mudanças, com capacitação plena, porém, outros terão 
dificuldades para esse acompanhamento. Há ainda aqueles funcionários que têm 
um potencial maior para atuarem em outras áreas da empresa. Quando bem 
estruturada e competente, a gestão de Recursos Humanos entende que as pessoas 
constituem o aspecto dinâmico das organizações; por outro lado os funcionários e 
colaboradores buscam desenvolver capacidade de aprender novas habilidades, 
obter novos conhecimentos e modificar atitudes e comportamentos (CHIAVENATO, 
1995). 

Nas últimas décadas houve um crescente interesse pelo processo de 
aprendizagem no contexto organizacional, alimentado pela crença de que 
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aprendizagem e inovação são essenciais para a sobrevivência em ambientes 
competitivos e dinâmicos.  Assim, a área de Recursos Humanos precisa estar atenta 
para a oferta de novas capacitações condizentes com as necessidades da empresa. 
 GONÇALVES & ROCHA (2009) escrevem que outro ponto de atuação do 
psicopedagogo pode ser na utilização do ensino a distância, que no Brasil e no 
mundo é uma realidade que está a cada dia mais presente na vida das pessoas e 
nas empresas. Houve um crescimento muito grande desta modalidade, fruto do 
desenvolvimento tecnológico e da acessibilidade que acompanha tal 
desenvolvimento. Graças à evolução contínua das tecnologias de comunicação e 
informação, a Educação a Distância - EAD ocupa hoje um grande espaço na 
educação brasileira, bem como nos cursos de curta duração que são ministrados 
para os funcionários das empresas como forma de capacitação.  

SANTAMARINA & BARBOSA (2010 p. 4) destacam que a modalidade EAD é 
uma excelente opção para quem deseja se manter atualizado, aprimorar seus 
conhecimentos e direcionar a sua carreira para um foco específico de atividade, 
respondendo a uma necessidade sempre crescente de capacitação e 
aperfeiçoamento. 

Dessa forma, a atuação do psicopedagogo pode orientar as gerências das 
empresas na escolha da melhor metodologia, diagnosticar problemas de 
aprendizagem nessa modalidade, bem como otimizar métodos de ensino ou mesmo 
fazer a intervenção quando diagnosticados casos de não aprendizagem. Poderá 
também investigar o processo de aprendizagem do indivíduo visando entender a 
origem da dificuldade ou distúrbio apresentado. Portanto, a empresa que investe na 
capacitação do funcionário espera retorno desse investimento. Se por outro lado 
esse investimento não proporcionar tal retorno, é possível, por meio da atuação do 
psicopedagogo, diagnosticar o problema, equacioná-lo e apresentar soluções.  

Esse sistema de ensino tende a crescer muito dentro das empresas, pois 
além dos benefícios sócios educacionais, como ter um público significativo 
abrangente nos cursos ministrados na empresa, há uma diminuição dos gastos de 
hospedagem com palestrantes, a otimização do tempo e ainda a aproximação do 
funcionário com as novas tecnologias, como a virtual, por exemplo. 

Segundo NASCIMENTO (2008), o psicopedagogo, enquanto membro da 
equipe que compõe a Administração de Recursos Humanos, é o grande responsável 
pelo trabalho com a aprendizagem individual e organizacional e seus problemas 
dentro da Organização. Ainda relata que é possível destacar que, assim como o 
pedagogo, o psicopedagogo na empresa precisa desenvolver a qualidade social e 
humana das pessoas em serviço. É um profissional horizontal, voltado ao 
desenvolvimento humano como um todo, percebendo a Organização como um 
espaço real de aprendizagem permanente, de crescimento profissional, de 
realização das capacidades humanas, ou seja, de cidadania plena.  

A qualidade de vida dos funcionários, pode ser trabalhada pelo 
psicopedagogo com a elaboração e aplicação de dinâmicas, técnicas de 
relaxamento, jogos educacionais, atividades de lazer e outras que influenciam 
diretamente para que o funcionário tenha mais bem-estar e interesse em continuar 
trabalhando na organização, o que diminui a rotatividade de funcionários e futuros 
gastos com treinamentos. 

SOUZA, Apud NASCIMENTO (2008 p. 3) relata: 
 

Para tanto, é o profissional que trabalha com a educação, sendo esta 
entendida como a influência que o ser humano recebe do ambiente 
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social, durante toda a sua existência no sentido de adaptar-se;  bem 
como com a educação profissional, enquanto educação 
institucionalizada ou não, que visa ao preparo do homem para a vida 
profissional  
 

Além dessas atividades, NASCIMENTO (2008) informa que o 
psicopedagogo pode atuar ainda em três etapas distintas na empresa, mas que se 
complementam. A primeira é a da formação profissional, ou seja, aquela que 
prepara a pessoa para exercer uma profissão. A segunda é do desenvolvimento 
profissional, que aperfeiçoa para uma carreira dentro de uma profissão. E a terceira 
é a do treinamento, a qual prepara o indivíduo para um cargo específico. 

E é justamente nesse momento que se pode falar em gestão do 
conhecimento, pois gestá-lo no contexto organizacional implica formação 
permanente dos recursos humanos, o que se faz a partir da capacitação e do 
desenvolvimento, enfocando competências, habilidades e atitudes especializadas, 
partindo dos objetivos da organização. 

A capacitação e desenvolvimento aprimoram-se a partir da transmissão de 
informações, do desenvolvimento de habilidades, atitudes ou de conceitos (SOUZA, 
apud NASCIMENTO, 2008).  

Para NASCIMENTO (2008) em cada uma das etapas citadas anteriormente, 
de treinamento e desenvolvimento, o psicopedagogo precisará atuar de forma 
diferenciada, levando em consideração elementos fundamentais, tais como os 
objetivos organizacionais, a cultura e o clima organizacionais, dentre outros. Esse 
processo necessitará, segundo BARROSO & GOMES (1999), a identificação e o 
mapeamento dos ativos intelectuais ligados à organização, para que o treinamento e 
desenvolvimento seja efetivo, gerando novos conhecimentos e, assim, oferecendo 
vantagens à organização na competição de mercado. Portanto, ao psicopedagogo 
cabe a difícil missão de construir coletivamente uma cultura de gestão do 
conhecimento. 

De acordo com cada situação, o psicopedagogo, a partir de estudos 
cuidadosos acerca da própria organização, deverá definir o conteúdo específico para 
a capacitação, objetivando o contínuo desenvolvimento pessoal e profissional dos 
funcionários. Segundo FAGALI (2010) deve-se utilizar de metodologias específicas, 
como: a demonstração, o estágio, o curso, o seminário, dentre outras, as quais 
levarão à escolha de determinadas técnicas específicas, como por exemplo, a 
exposição verbal, a conferência, a reunião de debate, o painel, os estudos de caso, 
as dramatizações, dentre outros.  

Para atingir essas metas o profissional pode utilizar dois tipos de 
capacitação e desenvolvimento. Aquele considerado tradicional, que é realizado na 
sala de aula, dentro da organização, utilizando os fundamentos e conceitos teóricos. 
Já o outro utiliza estilos mais vivenciais, com um foco mais voltado ao 
desenvolvimento emocional, comportamental e atitudinal. A escolha do tipo de 
capacitação que o psicopedagogo utilizará, dependerá dos objetivos específicos que 
se queira alcançar, bem como das características organizacionais, (SOUZA, apud 
NASCIMENTO, 2008).  

Assim o profissional ou a equipe necessita de um profundo conhecimento do 
funcionamento de todos os setores e recursos humanos da empresa para elaborar 
suas estratégias de capacitação e desenvolvimento. Conhecendo os aspectos da 
cultura e clima da organização, bem como se dá a aprendizagem nos diversos 
setores da empresa, a equipe de profissionais que atua com o psicopedagogo 
poderá projetar propostas de gestão do conhecimento da organização. 
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Nota-se que o psicopedagogo tem um papel essencial para o sucesso da 
empresa, uma vez que suas ações estão orientadas para a redução dos conflitos, 
formação do conhecimento, planejamento estratégico e aumento da qualidade de 
vida dos colaboradores.  
 

POTENCIALIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NA ÁREA  DE 
RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS  

Levando-se em consideração os objetivos do presente artigo de revisão, 
serão pontuadas as áreas de atuação e potencialidade do psicopedagogo que, 
segundo FONTAVA (2005), podem compreender: planejamento estratégico da 
empresa, a estrutura organizativa, seleção de pessoal, plano de acolhimento ou 
integração, formação, projeto de plano e carreira, avaliação de desempenho, 
comunicação interna, prevenção de acidente de trabalho e cultura organizativa, as 
quais estão descritas a seguir. 
  De acordo com PALMEIRA (1999), o planejamento estratégico está 
relacionado à sobrevivência e ao sucesso da empresa. Assim, o planejamento 
estratégico significa garantir que a organização se mantenha atualizada para fazer 
frente às mudanças de seu meio ambiente, obtendo vantagens das oportunidades 
que aparecem em seu caminho e para sobreviver aos maiores choques que atingem 
o seu sistema.  

Para FONTAVA (2005), o psicopedagogo pode ajudar a alta direção a definir 
os traços gerais do ser e do funcionamento futuro da organização. Na estrutura 
organizativa o psicopedagogo pode auxiliar a projetar o conjunto de relações que 
formam a rede da organização: as áreas funcionais, as relações hierárquicas e os 
sistemas de informação e decisão. Também pode realizar uma análise organizativa 
com consequente estudo da descrição de postos de trabalho, objetivando o 
planejamento estratégico como exemplo: que postos de trabalho tenho? De quais 
preciso? 
 FONTAVA (2005), ressalta que na seleção de pessoal o psicopedagogo pode 
colaborar no processo de escolha da pessoa apta para preencher as vagas de 
trabalho disponíveis na empresa. Nesse aspecto é necessário conhecer o candidato 
interessado na vaga pretendida em relação ao seu conhecimento ou formação, bem 
como as questões de relacionamento, emocionais, capacidade de trabalhar em 
equipe, entre outras. A participação do psicopedagogo na equipe de seleção pode 
contribuir ainda nos aspectos da escolha dos sistemas de avaliação mais pertinentes 
do mercado ou idealização dos instrumentos específicos para a organização, 
permitindo que os aspectos mais relevantes do candidato pretendente à vaga de 
serviço da organização sejam conhecidos.  
 Segundo PALMEIRA (1999), a seleção de pessoal pode ocorrer de duas 
maneiras, interna ou externa à empresa. No primeiro caso pode destacar as 
seguintes formas de seleção: a transferência de pessoal, a promoção, a 
transferência com promoção e a capacitação para o cargo por meio de 
desenvolvimento de pessoal e do plano de carreiras. Para isso o gestor precisa ter 
um conhecimento elevado sobre os profissionais que atuam na empresa. Já a 
seleção externa é realizada por meio de técnicas que atraem candidatos que, no 
momento, não atuam na empresa e estejam disponíveis ou trabalhando em outras 
empresas. A seleção e a contratação do melhor profissional para preencher a vaga 
de trabalho está relacionada com o profissional capacitado para a realização do 
recrutamento. 
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 Já no plano de acolhimento o profissional pode participar no projeto do 
processo de socialização profissional das pessoas selecionadas de maneira que se 
integrem sem dificuldades na organização. Esse plano é também conhecido com 
integração do funcionário recém contratado na empresa. FONTAVA (2005, p. 88) 
informa que: 
 

[...] a colaboração do psicopedagogo na eficácia e na rapidez do 
plano de acolhimento consistirá na seleção e na elaboração da 
informação que se deve facilitar ao pessoal que está interessado, na 
decisão sobre o suporte e no formato em que aquela será facilitada 
(intranet organizativa, publicação específica, etc.), proposição da 
pessoa que deve fazer a recepção inicial, o tutor que será o 
referencial do novo trabalhador durante um certo período de tempo, a 
avaliação e a atualização contínua do manual de acolhimento, etc. 

  
Ainda PALMEIRA (1999) salienta que essa integração deve ter duas fases: a 

de curto prazo, que se realiza no momento da contratação; a de longo prazo, com 
observação, acompanhamento, aconselhamento e avaliação do novo funcionário. 
 O processo de formação e capacitação dos colaboradores da empresa é uma 
das funções que um psicopedagogo pode identificar mais facilmente como própria, 
pois é originário da área de educação, na qual o psicopedagogo geralmente tem sua 
formação. As pessoas estão em processo contínuo de formação, mesmo após a 
obtenção de títulos acadêmicos.  

O treinamento ou capacitação é um excelente método para a mudança de 
comportamento dos empregados. O objetivo no processo de treinamento é o 
processo de transferência de conhecimento e competências definidas e 
mensuráveis. Na empresa é necessário estabelecer pontos de acompanhamento, 
como definido por PALMEIRA (1999), para manter o processo de treinamento e 
desenvolvimento no rumo, sob controle, produzindo os resultados desejados. Essa 
verificação pode ocorrer no começo, durante e no fim do processo. Os desvios 
identificados no início do processo são mais baratos e simples de se corrigir do que 
aqueles encontrados no final.  
 Nesse contexto, o psicopedagogo pode encontrar meios para aperfeiçoar 
continuamente esse processo, reduzindo erros e tempo de execução, entre o início e 
o fim de um processo. Para que isso aconteça, é necessário acompanhar de perto o 
processo e, neste momento, destaca-se a necessidade de um profissional 
capacitado na equipe de Recursos Humanos, o psicopedagogo. SILVA (2010 p. 9) 
descreve assim a função do psicopedagogo na empresa: 
 

Esta é a função de um psicopedagogo institucional, fomentar e 
avaliar ações quanto à aprendizagem do individuo no contexto 
grupal, facilitando a construção e o compartilhamento do 
conhecimento coletivo, incentivando novas formas de 
relacionamentos, criando harmonia entre gestores e colaboradores, 
podendo atuar junto ao profissional de RH, assumindo um papel 
importante, avaliando e controlando a aprendizagem, favorecendo a 
qualidade nos processos de recrutamento, seleção e organização de 
pessoal, bem como, levantando o diagnóstico organizacional, dando 
subsídios significativos e perfis específicos, estabelecendo princípios 
didáticos aos treinamentos. É utilizar possibilidades criativas e 
eficazes através da reflexão grupal e é assim, conseguir, uma real 
transformação do indivíduo, e isso é aprendizagem. 
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 Assim, busca-se uma real transformação do indivíduo, por meio da 
aprendizagem nos treinamentos. Para FONTAVA (2005), esse processo de 
formação deverá estar presente durante todo o período de atuação do colaborador 
em suas atividades exercidas na empresa.  
 O plano de carreiras ou cargos e salários é o que pode reter talentos na 
empresa. O psicopedagogo deve atuar na orientação para conseguir harmonizar os 
interesses, as aspirações e os objetivos pessoais do indivíduo com os objetivos da 
empresa.. Para PALMEIRA (1999) é no plano de carreira que os funcionários 
conseguem perceber quais são suas chances de crescimento dentro da carreira, 
com isso se motivam a buscar conhecimento, capacitação e aperfeiçoamento. 
 Outro ponto importante é a avaliação do desempenho dos funcionários. O 
psicopedagogo colabora no projeto, na implementação e na avaliação do 
procedimento contínuo, sistemático, de expressão de juízos construtivos sobre como 
o pessoal da organização desempenha o seu trabalho habitual. Para CHIAVENATO 
(1995), a avaliação de desempenho é uma sistemática apreciação do desempenho 
do indivíduo no cargo de seu potencial de desenvolvimento. PALMEIRA (1999, p. 
376) define assim: 
 

É por meio dela que é possível uma melhor adequação do indivíduo 
ao cargo, determinar mais claramente as carências que indicam 
necessidades de treinamento, identificar o potencial humano dos 
empregados e facilitar as ações de promoções, transferências, 
dispensas, entre outros.  

 
Essa é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento 

profissional de Recursos Humanos da empresa, portanto é necessário que esteja 
bem estruturada numa série de técnicas e métodos para que atinja os objetivos 
institucionais. 
 A comunicação interna na empresa precisa ser dinâmica e precisa. Assim, o 
psicopedagogo poderá colaborar na criação de fluxos de informação e ponto de 
encontro entre as diferentes áreas de trabalho e níveis hierárquicos com fim de 
estabelecer sinergias, análises e soluções de problemas comuns ou análogos. Ele 
poderá analisar a comunicação formal que flui na empresa, por meio dos diferentes 
canais de comunicação, como boletins da empresa, memória, intranet corporativa, 
etc. Nesse sentido, poderá melhorar, corrigir esses planos, bem como propor outros 
planos de comunicação complementares para novos programas, como melhoria da 
qualidade, mudança cultural, mudanças organizativas devido às transformações, 
fusões, aquisições, controle de emprego, entre outras. 
 Apesar de ser uma atuação direta do técnico de segurança do trabalho, a 
prevenção de acidentes está muito relacionada com o conhecimento e habilidade 
que o funcionário tem para executar suas tarefas. Assim o psicopedagogo pode 
colaborar no levantamento de aspectos que possam prejudicar física ou 
psiquicamente os trabalhadores e propor as medidas corretivas correspondentes. 
Para tanto ele trabalha em conjunto com o técnico de segurança no trabalho.  

De acordo com FONTAVA (2005), esse setor está se desenvolvendo muito 
atualmente e está muito próximo do psicopedagogo. Muitos dos acidentes estão 
ligados ao estresse profissional, sendo que o psicopedagogo pode atuar na 
prevenção e abordagem desse problema. Assim ele deve analisar o ambiente físico 
do trabalho, o conteúdo necessário para desenvolver a atividade, sobrecarga em 
certas situações, grau de insalubridade e periculosidade, o grau de autonomia para 
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desenvolver as atividades, margem de decisão, entre outros. Poderá ainda analisar 
as relações interpessoais e de grupo, a repercussão das condições de trabalho nas 
relações trabalho-família e os mecanismos de participação dos trabalhadores. A 
partir dessas análises poderá fazer propostas de prevenção e abordagem dos 
problemas detectados, através de formação, adequação pessoa-vaga, proposta de 
esclarecimento de papeis, entre outros. 
 Por fim, FONTAVA (2005) informa que o psicopedagogo pode auxiliar nos 
estudos da cultura organizativa. Ele poderá propor uma série de funções não 
ativadas ainda na organização. Nas organizações, existe um contexto cultural que 
dá sentido ao passado e ao futuro da própria instituição e de seus membros, por 
meio do estudo dessa cultura, bem como de sua influência na eficiência da empresa, 
o psicopedagogo poderá propor mudanças ou adequações dessas influências para 
que a empresa possa manter-se a longo prazo e ainda obter melhores resultados. 
 FONTAVA (2005) ainda recomenda uma formação complementar para que o 
psicopedagogo possa desenvolver, com níveis satisfatórios, essas funções, como 
conhecimento dos processos de trabalho da empresa, noções fundamentais de 
recursos humanos, criação e utilização de recursos tecnológicos, gestão do 
conhecimento, projeto de sistema de comunicação, liderança, função gerencial, 
gestão de mudanças, métodos e técnicas de pesquisa sociológica, entre outros. 

Percebe-se que a atuação do psicopedagogo na empresa ainda é incipiente 
no Brasil, porém com grande potencial. Segundo SILVA (2010) o psicopedagogo 
está assumindo junto às empresas uma responsabilidade essencial, de um lado 
atuando nos processos de mudanças quanto a sustentação da empresa no meio da 
concorrência. De outro lado buscando a valorização e a qualidade de vida dos 
colaboradores. 

A esperança é que haja um despertar pela alta admistração das empresas 
para o potencial que o psicopedagogo pode exercer na empresa, atuando como um 
mediador entre os objetivos institucionais e o alcance das potencialidades que cada 
colaborador tem, melhorando o desempenho de ambos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A importância da gestão do conhecimento na administração de Recursos 

Humanos na atualidade é inegável. As empresas buscam diariamente uma gestão 
moderna e por competência, com o desenvolvimento pleno de suas habilidades e 
atitudes. Assim, são necessários investimentos na qualificação profissional que são 
de interesse das metas da empresa. Para isso acontecer plenamente, é necessário 
um diagnóstico claro das deficiências e necessidades de capacitação dos Recursos 
Humanos da organização.  

Nesse sentido o psicopedagogo pode contribuir em vários setores da 
empresa, pois são várias potencialidades de atuação desse profissional na área de 
recursos humanos, sendo cada dia mais reconhecidas, uma vez que pode ser um 
diferencial no diagnóstico da aprendizagem e aperfeiçoamento de todos os 
funcionários, visando à qualificação profissional ligada aos interesses da empresa. 
Para agilizar a capacitação dos colaboradores, algumas empresas dispõem da 
ferramenta tecnológica, que é a educação a distância (EAD). O psicopedagogo pode 
contribuir muito na tomada de decisões, quanto as necessidades de projetar cursos; 
quais cursos; e como deve ser ministrado para as diferentes classes de 
colaboradores, bem como diagnosticar e propor soluções para as deficiências de 
aprendizagem. Assim o conhecimento, o aperfeiçoamento e a qualificação são 
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diferenciais na empresa. Portanto, desenvolver à aprendizagem e suas 
possibilidades passou a ser uma ferramenta importante para as organizações.  

 Como exposto no artigo, a profissão e atuação do psicopedagogo, por ser 
relativamente nova no Brasil, ainda está em processo de construção, com inúmeras 
possibilidades de atuação. Na área de Recursos Humanos destacam-se grandes 
possibilidades de atuação, sendo que num futuro muito próximo poderá haverá um 
reconhecimento maior do papel fundamental do psicopedagogo institucional. 
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