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Resumo
Este  artigo  faz  uma  breve  abordagem  sobre  a  Pedagogia  Empresarial,  e 
reflexões acerca do Aprender Brincando e a Importância do jogo na Educação 
Infantil,  temas  relevantes  para  o  campo  educacional,  pois  é  de  extrema 
importância  para  os  profissionais  desta  área,  conhecer  um  pouco  do  seu 
próprio campo de atuação em diferentes âmbitos.
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INTRODUÇÃO 

É de extrema importância que a área educacional se ocupe em estudar 

questões que se apresente fora do âmbito escolar, a Pedagogia Empresarial é 

um ótimo exemplo disso, pois este campo de atuação surge para o pedagogo 

como uma alternativa a mais na sua profissão, o desafio é atuar no campo 

empresarial, mas levando a contribuição do trabalho em grupo que a escola 

tem como tradição. 

Também  se  faz  presente  análises  sobre  o  Aprender  brincando  e  a 

Importância  do  jogo  na  Educação  Infantil,  visando  por  meio  de  estudos 

teóricos,  contribuir  para  uma  prática  reflexiva  na  formação  contínua  de 

docentes. Para tanto, tais estudos se pautaram em análises bibliográficas, com 

o objetivo central de refletir sobre o tema proposto. 

2  PEDAGOGIA EMPRESARIAL

Devido  aos  avanços  tecnológicos  e  científicos  que  estão 

ocorrendo na sociedade atual,  à informatização vem substituindo o trabalho 

físico por maquinários, ou seja, o trabalho mental pelos computadores.

Nas empresas a informatização vem tomando cada vez mais 

espaços, até mesmo os recados são passados via e-mail, o que distância o 
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relacionamento humano, mas nada substitui as relações inter pessoais.

Percebe-se  um  novo  olhar  diante  de  tanta  computação,  as 

empresas  começam  a  se  preocupar  com  o  investimento  nas  pessoas. 

Atualmente a pedagogia empresarial é o mais um campo para a atuação do 

pedagogo a educação e os sistemas de ensino são necessários no espaço 

empresarial, pois ela ocorre apenas no campo escolar.

Ribeiro  (2003,  p.  10)  considera  que:  “[...]  a  pedagogia 

empresarial  se  ocupa  basicamente  com  os  conhecimentos,  as  atitudes 

consideradas como indispensáveis necessárias à melhoria da produtividade”. 

Considera-se também que a pedagogia empresarial  implanta 

programa  de  qualificação  e  requalificação  profissional,  produz  e  difunde  o 

conhecimento,  estrutura  o  setor  de  treinamento,  desenvolve  e  adéqua 

metodologias de informação e da comunicação às práticas de treinamento.

 Ribeiro (2003) argumenta que o pedagogo empresarial precisa 

de  uma  formação  filosófica,  humanística  e  técnica  sólida,  visando 

desenvolvimento  capacidade  de  atuação  junto  aos  recursos  humanos  de 

empresa.

Lembrando  que  a  formação  do  pedagogo  inclui  disciplinas 

como: Didática Aplicada Ao Treinamento, Jogos E Simulações Empresariais, 

Administração  no  Conhecimento,  Ética  nas  Organizações,  Comportamentos 

Humanos  nas  Organizações,  Cultura,  Relações  Interpessoais  nas 

Organizações, Desenvolvimento Organizacional E Avaliação do Desempenho. 

 Para Almeida (2006) o que se dá no âmbito empresarial é uma 

necessidade permanente de novos conhecimentos em sua estrutura funcional 

que o tornarão competitiva, o que permitirá sua sobrevivência no mercado.

Segundo o autor, pedagogo empresarial é quem fará a gestão 

destes saberes, buscando aproximar o desenvolvimento individual   para que 

leve a um desenvolvimento do grupo, criando novas estratégias pedagógicas 

que possibilitem o desenvolvimento de novas competências necessárias para o 

desenvolvimento empresarial.

Diante  disso,  fica  claro  que  o  pedagogo  empresarial  deve 

atuar de forma a levar os funcionários para um patamar de desempenho cada 

vez melhor, o que certamente fornecerá o desenvolvimento da empresa.



FACESI EM REVISTA
Ano 3 – Volume 3, N. 2 – 2011 - - ISSN 2177-6636

Qual o papel do pedagogo empresarial efetivamente? O seu 

papel é de utilizar seus conhecimentos, habilidades e competências para o 

desenvolvimento  da  empresam,  para  o  desenvolvimento  dos  recursos 

auxiliares de ensino-aprendizagem, para avaliar seus programas, ter didática, 

saber elaborar projetos, etc.

Enfim,  as  empresas  almejam  ter  em  seu  quadro  de 

funcionários  um  pedagogo  empresarial  que  tenha  um  perfil  criativo,  com 

espírito  inovador,  comprometido  com  excelentes  resultados,  pensamentos 

estratégico,  trabalho  de  equipe,  capacidade  de  realização,  liderança  em 

grupos, condições de reuniões, que saiba analisar e enfrentar em conjunto as 

dificuldades do dia a dia da empresa. 

2.1  APRENDER BRINCANDO: BRINCAR, CRESCER E APRENDER

Castro  (Apud Friedmann,  1996)  considera  que  os  adultos 

sabem  que  não  se  trata  de  atividade  exclusivamente  infantil  e  que  ao 

observarem as crianças eles os grandes, contemplam encantados, saudosos e 

com um pouco de inveja, e argumentado que:

[...] o jogo infantil tornou-se objeto de pesquisa de sociólogos e 
psicólogos,  antropólogos,  educadores  e  outros  especialistas 
que quiseram entender por que é tão bom brincar (CASTRO, 
apud FRIEDMANN, 1996, p. 05). 

Em  relação  aos  jogos,  desde  o  século  passado  procura-se 

discernir quais são as suas funções, as definições se sucedem e através delas 

busca-  se  caracterizar  as  brincadeiras  infantis.  No século  atual,  a  literatura 

sobre o tema vem crescendo, destaca-se a descoberta do valor do jogo no 

processo educacional: 

[...]  nesse  processo  passa  a  existir  um  duplo  aspecto:  a 
possibilidade de que se conheça melhor a criança através do 
jogo  espontâneo  (nem  sempre  compreendidos  pelos 
educadores) e a proposta dos jogos “educativos” (nem sempre 
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bem  recebidos  pelas  crianças) (CASTRO,  apud 
FRIEDMANN, 1996, p. 05).

Os jogos também envolvem o respeito e a iniciativa infantil na 

tentativa de perceber sua relação com os níveis de desenvolvimento do ser 

humano, e o entendimento de que a criança deve ser o juiz de suas criações 

ou opções, e que estas serão educativas na medida em que exercem influência 

positiva na evolução de sua inteligência, sensibilidade e socialização.

É importante lembrar que as relações entre jogos e a educação 

são  esclarecidas  no  confronto  com  as  teses  piagetianas  que  tratam  das 

diferenças entre desenvolvimento e aprendizagem e suas repercussões sobre 

o problema levantado por outra dupla conceitual, agora no setor pedagógico: a 

instrução e a educação.

A autora chama a atenção para a extraordinária abrangência 

dos comportamentos solicitados pelas brincadeiras dos pequenos, pois reúnem 

tanto  atividades  físicas  quanto  mentais  e  mobilizam  suas  disposições 

cognitivas, sociais e emocionais.

Considera  ainda  que  essa  seja  uma  demonstração  de  sua 

relevância  para  a  formação  da  personalidade  infantil.  Outro  aspecto  da 

amplitude que o jogo oferece é relação os seus vínculos com a sociabilidade:

É fácil  verificar  que  os  jogos  coletivos  obrigam a  criança  a 
organizar–se  mutuamente  nas  ações  a  intensificar  as 
comunicações e a cooperar (CASTRO apud FRIEDMANN, 
1996, p.06)

Não há dúvida de que os jogos individuais também têm seus 

valores  quando  desenvolvem  habilidades  de  maneira  prazerosa,  físicas  e 

mentais.

Outro ponto a se pensar é a questão dos jogos eletrônicos, que 

atualmente  ocupam  grande  parte  do  tempo  de  lazer  de  meninos  e 

adolescentes.

Considera-se que os jogos e as brincadeiras, evidentemente, 

mudaram muito o começo do século até os dias de hoje nos diferentes países e 

contextos sociais, mas o prazer de brincar não mudou, considera Friedmann: 
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Ao  observarmos  detidamente  a  brincadeira  infantil,  duas 
características se destacam de imediato: o prazer que envolve 
o  jogo  se  contrapõem a  momentos  de  tensão,  a  uma séria 
compenetração dos jogadores envolvidos. O jogo é prazeroso 
e sério ao mesmo tempo (FRIEDMANN, 1996, p.11).

A  autora  ressalta  o  significado  de  alguns  termos  utilizados: 

brincadeira  refere-se  à  ação  de  brincar  espontânea  de  uma  atividade  não 

estruturada; o jogo é compreendido como uma brincadeira que envolve regras; 

brinquedo é utilizado para dar sentido ao brincar; atividade lúdica abrange de 

forma mais ampla, os conceitos anteriores. 

Segundo Friedmann (1996) o jogo infantil pode ser analisado 

sob diferentes enfoques: a) sociológico: a influência do controle social no qual 

os diferentes grupos de crianças brincam; b) educacional:  a contribuição do 

jogo para a educação, desenvolvimento e/ou a aprendizagem da criança; c) 

psicológico: o jogo como meio para compreender melhor o funcionamento da 

psique, das emoções e da personalidade dos indivíduos; d) antropológico: a 

maneira como o jogo reflete, em cada sociedade, os costumes e a história das 

diferentes culturas; e) folclórico: analisando o jogo como expressão da cultura 

infantil através das diversas gerações, bem como tradições e costumes através 

dos tempos nele refletidos.

2.2 A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para Dias (apud Kishimoto, 2007, p.45) a pessoa que trabalha 

com  educação  em  nosso  país,  especialmente  com  educação  de  crianças 

pequenas, se depara com um desrespeito a construção do conhecimento e da 

alfabetização como leitura significativa do mundo, que dicotomiza pensamento 

e sonho, trabalho e jogo, razão e sentimento e impõe de maneira autoritária um 

modelo de relação passiva, alienante e medíocre com o mundo.

Continua a autora argumentando que um dos caminhos para 

fazer frente á realidade congelada e opressiva de muitas escolas e trazer a 

vida á  tona é  a  busca de uma educação político-estética,  que tenha como 
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cerne a visão do homem como ser simbólico, que se constrói coletivamente e 

cuja capacidade de sonhar, imaginar, jogar com a realidade.

E continua afirmando que:

Acreditamos  que  é  preciso  exercitar  o  jogo  simbólico  e  as 
linguagens não verbais, para que a própria linguagem verbal 
socialize e ideologizada, possa transformar-se em verdadeiro 
instrumento de pensamento (DIAS,  apud KISHIMOTO, 2007, 
p.46).

É importante acrescentar que é preciso resgatar o trabalho com 

a imaginação material, que alimenta e dá vida á imaginação formal, que é uma 

abstração simplificada da realidade.

Um ponto a se destacar  é que uma das tarefas centrais do 

desenvolvimento nos primeiros anos de vida é a construção dos sistemas de 

representação, tendo papel-chave neste processo a capacidade de jogar com 
a realidade.

Considera Dias ainda que:

[...]  é neste sentido que podemos dizer que o jogo simbólico 
constitui  a  gênese  da  metáfora,  possibilitando  a  própria 
consttrução  do  pensamento  e  aquisição  do  conhecimento 
(DIAS, apud KISHIMOTO, 2007, p.47).

Diante da citação acima, devemos considerar a importância do 

trabalho com o jogo e as linguagens artísticas na formação do educador pré-

escolar como caminho para a construção de uma pedagogia de criança.

3 CONCLUSÃO 
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 A pedagogia empresarial, aprender brincando e a Importância 

do jogo na educação infantil, são temas relativos à área educacional, porém de 

interesse para toda sociedade, por isso é relevante estudá-los e ampliar cada 

vez mais as publicações referentes aos mesmos.

Diante do exposto,  considera-se que os mencionados temas 

envolvem aspectos que precisam ser observados para uma melhor formação 

do profissional Pedagogo.
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