
EO quer dizer: Tecnologia Empresarial Odebrecht. Sem dúvida, estudamos 
e desejamos evoluir nas ciências da educação, e ao associar tais tarefas ao 
papel dos empresários e executivos, o livro "Educação pelo Trabalho", de 

Norberto Odebrecht, é uma "bíblia" de imensa contribuição na administração 
humanista. Tomo a liberdade de substituir "tecnologia", por pedagogia, neste arti
go, e oferecer aos leitores uma provocação, estimulando a necessidade de mergu
lharmos profundamente no significado do que é uma "Pedagogia Empresarial". 

"O futuro determina o presente", lemos logo no prefácio da obra. "A educação 

pelo trabalho somente ocorre por intermédio do relacionamento produtivo de 

cada um com o cliente e com seus companheiros de trabalho, aí incluindo o 

respectivo líder", lemos no capítulo do perfil educacional do líder. Como um 

didático divisor de águas, na educação para o trabalho temos aquilo que vamos 

aprender na busca de novas competências, o que trazemos de fora para dentro. Na 

educação pelo trabalho é a "alma do artífice". O que aprendemos, evoluímos e ino

vamos como seres humanos e profissionais a partir das experiências concretas no 

próprio trabalho. Era assim que os aprendizes iam dominar as artes dos seus 

mestres, no passado. O papel de aprender pelo trabalho construiu por séculos 

tudo o que tivemos de avanços reais na história. A escola tem uma função gêmea na 

lapidação do ser humano, mas não exclusiva. Transformar a organização numa 

instituição educadora e trabalhar com a consciência do líder educador, substituin

do chefes, gerentes e executivos; obtendo resultados, sendo competitivo e susten

tável, é a nova prática que o ambiente empresarial, público ou privado, precisa ten

tar compreender. Na obra "Educação pelo Trabalho", de Norberto Odebrecht, 

algumas das principais sínteses são: 

- Busque resultados fora da organização; 

- Concentre seus recursos sobre poucas prioridades; 

- Toda posição de liderança é transitória e de curta duração. Motive, delegue e 

eduque. Faça com que os empresários-parceiros confiem mais em si mesmos e 

menos nas estruturas, serviços e apoio; 

- Cerque-se de pessoas de conhecimento. Construa sobre forças, estimule cada 

liderado a realizar aquilo que ele faz de melhor. 

- Pratique as virtudes que levam ao sucesso: espírito de servir; humildade; sim

plicidade; austeridade e coragem. 

O conteúdo deste livro merece ser lido, debatido e amplamente difundido, não 

como expressão única de toda a verdade, mas como uma angulação legítima que 

abre portais novos para um futuro "meritocrático" e humano. E isto é de verdade, e 

dá lucro! 
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