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Na educação, como evitar 
o piloto automático?

Quando considerada 

um ambiente frio e 

estressante, a escola 

desestimula o prazer de 

ensinar e aprender, a 

convivência e o sonhar 

Automaticamente, os 
planos e os projetos 
são substituídos pela 

obrigação, pelo fardo e pelo 
tédio de cumprir as tarefas 
pertinentes aos professores. 
O desânimo por conta da ro-
tina e a falta de entusiasmo 
podem interferir até mesmo 
no desempenho de educado-
res considerados excelentes 
profi ssionais.

No momento em que a 
inércia toma conta, o “piloto 
automático da educação” é 
acionado. Além de prejudicar 
quem está ensinando, também 
interfere no processo de apren-
dizado dos alunos, os quais 
criam estereótipos e padrões 
que nem sempre se aplicam à 
realidade.

Frente às evidências, pode-
mos optar por duas alternati-
vas: aceitar que a educação e 
a escola são instituições em 
decadência, que não há nada 
a fazer; ou resgatar o grande 
potencial existente em cada 
um de nós, atuar de forma 
consciente, competente e 
motivada, repensar as relações 
e torná-las mais solidárias e co-
operativas – tudo em busca de 
criar ambientes mais saudáveis 
e propícios à aprendizagem e 
ao desenvolvimento das poten-
cialidades humanas, mesmo 
diante das difi culdades e dos 
desafi os que vão surgindo no 
percurso.

O desenvolvimento das com-
petências pessoais e produti-
vas é uma condição necessária 
para que o professor possa se 
conhecer melhor e, conse-
quentemente, compreender 
o seu aluno. Assim, despertará 
o que há de melhor nele. Para 
isso, entender as competências 
abaixo se torna imprescindível:

• Pessoal: é a habilidade 
de aprender a ser, a se 
aceitar, a se valorizar e a 
ampliar os conhecimen-
tos acerca de si mesmo, 

a fi m de superar medos 
e limitações, favorecer 
o resgate da autoestima 
e do autoconhecimento 
para o alcance da auto-
nomia;

• Autônoma: é a capaci-
dade de pensar e decidir 
por si. É conhecer o ponto 
de partida e defi nir qual 
é chegada, comprometer-
-se com suas escolhas e 
assumir a responsabilida-
de pelos resultados;

• Relacional: saber con-
viver é a habilidade de 
aprender a viver junto 
dos outros, com atitudes 
solidárias, cooperativas e 
construtivas;

• Cognitiva: é o exercício 
de aprender a aprender, 
como forma de benefi -
ciar-se dos conhecimen-
tos, de compreender o 
mundo que nos rodeia, de 
desenvolver capacidades 
críticas, refl exivas e de 
discernimento;

• Produtiva: é a arte do 
aprender a fazer, de pôr 
em prática os conheci-
mentos para saber fazer 
bem e eticamente um 
trabalho.

Essas são as bases para a 
expansão das possibilidades 
de perceber, reconhecer e 
construir uma nova abordagem 
de educação solidária, funda-
mentadas no desenvolvimento 
humano para compreender e 
aplicar cada competência de 
forma integrada e sinérgica.

Quando falamos em am-
bientes saudáveis, em alunos 
e professores motivados e feli-
zes, em despertar o que há de 
melhor no outro e na escola que 
desejamos, discutimos coisas 
que consideramos importan-
tes e valiosas para a vida – e, 
portanto, necessárias para a 
educação, a escola e a relação 
professor-aluno. Seja a pessoa 
que fará toda a diferença na 
vida de alguém!
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neuropsicologia, liderança educadora 
e especialista em desenvolvimento 

das competências de liderança 
organizacional e pessoal

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Rotina da Assembleia 
Os jovens que queiram se aproximar da rotina do Poder Legislativo 
podem participar do Parlamento Jovem Paulista. Os 47 selecionados 
pelo concurso serão deputados por dois dias e poderão vivenciar a 
rotina de uma casa legislativa.  A Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) recebe, de 5 de fevereiro a 9 de março, projetos escritos pelos 
candidatos. Podem participar do programa alunos com idade entre 14 e 
21 anos e que estejam cursando o 9º ano do Ensinos Fundamental, Médio 
ou Técnico. Para se inscrever, o jovem deve preparar um trabalho na 
forma de projeto de lei, conforme orientações do manual do candidato 
(disponível em https://goo.gl/tTvg8n ) e procurar a diretoria da escola 
em que estuda. A Alesp divulgará os 47 selecionados em 2 de abril. 

B - Soluções em Mobilidade  
Melhorar a mobilidade urbana, o acesso a áreas de grande movimentação 
de pessoas, é um dos principais desafi os das cidades contemporâneas. 
De acordo com dados do WRI Brasil, os brasileiros passam em média de 
dez a 15 dias ao ano presos no trânsito, o que além de causar estresse 
e redução da produtividade, colabora para o aumento das emissões de 
gases poluentes na atmosfera. Para estimular soluções inovadoras para 
esse problema, o WRI Brasil e a Toyota Mobility Foundation lançam o 
‘Desafi o InoveMob’, que vai investir R$ 600 mil (US$ 200 mil) em sub-
sídios para os melhores projetos. A iniciativa visa selecionar soluções 
que promovam alternativas sustentáveis e inclusivas de deslocamento 
nas cidades. As inscrições fi cam abertas até 9 de março, por meio do 
site (www.desafi oinovemob.org), onde também é possível acessar o 
edital do concurso. 

C - Ciência da Computação
O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Computação do Instituto 
de Ciência e Tecnologia (ICT) da Unifesp, em São José dos Campos, 
está com inscrições abertas em processo seletivo para mestrado em 
Ciência da Computação, com início no primeiro semestre de 2018. São 
oferecidas 17 vagas, não sendo obrigatório o preenchimento de todas 
elas. Os candidatos poderão se candidatar para três grandes linhas de 
pesquisa: 1) Linha de Otimização, 2) Linha de Sistemas Computacionais 
e 3) Linha de Sistemas Inteligentes. As inscrições poderão ser feitas pela 
internet até 2 de fevereiro, por meio de formulário disponível no site 
(http://forms.sites.unifesp.br/index.php/457352?lang=pt-BR&encode=). 
Mais informações: (https://goo.gl/1FGM3D). 

D -  Arte do Coaching
Uma das mais renomadas instituições de formação profi ssional em 
coaching no mundo, o Erickson College está abrindo inscrições para 

uma nova turma do curso “A Arte e a Ciência do Coaching”, que acon-
tece em São Paulo, a partir de março. É voltado a profi ssionais que 
já atuam ou pretendem atuar no mercado de coaching e que buscam 
uma certifi cação internacional para esta especialidade, cada vez mais 
demandada pelas empresas. Uma das modalidades mais procuradas é 
o Coaching Executivo. O programa “A Arte e a Ciência do Coaching” 
conta com o selo Accredited Coaching Training Program, emitido 
pela International Coach Federation. O curso é realizado em 4 mó-
dulos de formação e um módulo de certifi cação. Mais informações: 
(contato@imr.net.br).

E - Psicologia Transpessoal 
Psicoterapeutas, profi ssionais da área de RH, educadores, coaches e 
demais atuantes de segmentos correlatos costumam buscar novas fer-
ramentas, como cursos e especializações, para ampliar a própria capa-
cidade de conexão com o próximo e desempenhar melhor sua profi ssão. 
O que a Unipaz São Paulo propõe em todos os seus cursos, porém, é 
que os estudantes busquem o autoconhecimento antes de partir para 
atuar na busca da transformação de seus clientes. O conceito também 
está por trás da pós-graduação em Psicologia Transpessoal da entida-
de, que já tem inscrições abertas. O curso visa preparar o participante 
para trabalhar com os conceitos que Abraham Maslow, um dos pais do 
Movimento Transpessoal, considera a quarta força dentro da psicologia. 
Mais informações: (www.unipazsp.org.br).

F - Ambiental e Sustentabilidade 
O curso de especialização MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
do Campus Sorocaba da UFSCar está com inscrições abertas para a 
formação de nova turma, com início neste primeiro semestre. Objetiva 
compartilhar conhecimentos em gestão tendo como foco a sustentabi-
lidade, uma vez que a demanda contemporânea por produtos e serviços 
que utilizam recursos naturais exige uma responsabilidade socioambiental 
cada vez maior das instituições públicas e privadas e dos profi ssionais que 
nelas atuam. Oferece disciplinas com tópicos em Economia, certifi cação 
e licenciamento ambiental, planejamento ambiental participativo, gestão 
de recursos, gestão de projetos e negócios, dentre outros. Inscrições e 
mais informações: (www.mbagas.ufscar.br). 

G - Voos Executivos
A Airshuttle lança aplicativo pioneiro para reserva de voos executivos. 
A empresa conta com mais de 100 aeronaves cadastradas no sistema, 
todas vistoriadas por ela e operadas por táxis-aéreos homologados pela 
ANAC. A empresa oferece os serviços em todo território brasileiro, e 
o cliente pode acessar a área de reserva pelo site da empresa (www.

airshuttle.com.br) ou baixar o aplicativo no Google Play.  A companhia 
também dispõe de reservas para helicópteros mono e biturbina, com 
fornecedores em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, Belo Ho-
rizonte, Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre. Também, voos compartilhados 
entre São Paulo e capitais como Rio, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, 
além da oferta dos serviços para o litoral de São Paulo (Ilhabela, São 
Sebastião, Angra dos Reis e outras cidades). 

H - Vila Cidadã 
O 8º Fórum Mundial da Água deve reunir cerca de 45 mil pessoas en-
tre 18 e 23 de março, em Brasília. Dentro do evento, haverá espaços 
gratuitos e abertos ao público: a Feira e a Vila Cidadã, localizadas no 
Estádio Nacional Mané Garrincha. Para ter acesso, o visitante deverá 
realizar um credenciamento prévio, que já está disponível no site 
(http://www.worldwaterforum8.org/pt-br). A Vila Cidadã terá atividades 
interativas voltadas para a construção de diálogos com a sociedade, 
com exposições lúdicas repletas de tecnologia, palestras, cinema, 
apresentações artísticas. É um espaço aberto a todos que quiserem 
participar e incentivar debates voltados para melhorar o uso consciente 
da água. O objetivo da Vila Cidadã é ampliar a consciência, a atenção 
pública e a participação social para assuntos relacionados à água, além 
de promover soluções inovadoras para os problemas que os cidadãos 
enfrentam no cotidiano.

I - Gastronomia e Hotelaria 
Entre os dias 14 e 16 de março, no São Paulo Expo, acontece o o Sirha 
- principal evento de gastronomia e hotelaria no mundo. A programação 
conta com palestras e workshops, inovações, demonstrações exclusivas, 
concursos internacionais e novidades e atrações do ramo. Conta com 250 
expositores e marcas, nacionais e internacionais, e 15 mil visitantes nos 
três dias. O evento é o de maior referência dos setores de food service 
e hotelaria na Europa e no mundo, e está pela terceira vez no Brasil - e 
pela primeira em São Paulo. A etapa brasileira do concurso Bocuse d’Or 
é um dos destaques. Outra disputa internacional é a Coupe du Monde de 
la Pâtisserie, voltada para a arte da confeitaria. Já o Talentos do Gelato 
é exclusivo da versão brasileira do evento, e vai prever a preparação 
de fi nger foods salgados. Mais informações e inscrições: (http://www.
sirha-saopaulo.com/).

J - Produção de Café
Maior e com boas expectativas de negócios, a 17ª edição da FEMAGRI 
(Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas) da Cooxupé 
trará novidades para melhorar o futuro da produção nas lavouras de café 
e também soluções para a área da pecuária, além de trazer um espaço 
de conhecimento aos cafeicultores. Realizado em Guaxupé, o evento 
acontece de 21 a 23 de fevereiro, com o tema “Produção responsável 
para uma cafeicultura de sucesso”. Os expositores levarão aos visitantes 
inovações e melhorias em equipamento e processos para transformar 
o futuro da produção nas lavouras, como a carreta com kit medidor da 
quantidade de café colhido, que no processo de carregar a carreta já 
mensura o volume, e soluções de energia sustentável como a solar, por 
meio de painéis fotovoltaicos. Saiba mais: (https://www.cooxupe.com.
br/femagri/).
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Imóveis leiloados pela 
Caixa com até 74% de 
desconto

A Zukerman Leilões realiza no 
próximo dia 3, sábado, às 10h, no 
Maksoud Plaza Hotel, o leilão de 
373 imóveis da Caixa Econômica 
Federal. As propriedades ofere-
cidas são casas, apartamentos, 
espaços comerciais e terrenos 
– ocupados e desocupados – de 
Alienação Fiduciária, processo 
em que o bem é dado como ga-
rantia de crédito ao banco. 

Os valores dos imóveis vão de 
R$ 55.221,20 (apartamento em 
São Bernardo, 79,04 m²) a R$ 
2.986.364,14 (imóvel comercial 
em Mogi das Cruzes, 11.180 m²), 
e os descontos podem chegar 
a 74% abaixo da avaliação de 
mercado.

Todos os bens são do Estado 
de São Paulo, nos seguintes 
municípios: Arujá, Barueri, Ca-
rapicuíba, Cotia, Diadema, Embu 
das Artes, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itapecerica da Serra, 
Itaquaquecetuba, Jandira, Ju-
quitiba, Mauá, Mogi das Cruzes, 
Poá, Santana de Parnaíba, Santo 
André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, São Paulo, 
Suzano, Taboão da Serra e Var-
gem Grande Paulista.

Para participar do leilão, os 
interessados devem comparecer 
ao Maksoud ou se habilitar para 
participar remotamente pela 
plataforma on-line da Zukerman 
Leilões, realizando um cadastro 
prévio no site da empresa (www.
zukerman.com.br).

Peru exige reparação pela corrupção praticada pela empresa.

A Justiça do Peru anun-
ciou que exigirá cerca de 
US$1 bilhão à construtora 
brasileira Odebrecht como 
reparação pelos danos e pre-
juízos causados ao país pela 
corrupção praticada pela 
empresa. De acordo com o 
procurador especial do caso, 
Jorge Ramírez, para calcular 
o valor foi considerado os 
três projetos desenvolvidos 
nos quais houve corrupção: 
o gasoduto sul peruano, a 
rodovia Chacas e dois trechos 
da rodovia interoceânica sul. 

Ramírez lamentou que a 
empresa só tenha oferecido 
pagar US$66 milhões em 
indenização, o equivalente 
ao dobro do valor gasto em 
propinas. “Nós esperamos 
que a Odebrecht mude de 
atitude. Não é possível que 
eles ofereçam US$66 milhões 
como reparação civil. Eles 
têm que fazer uma refl exão”, 
disse o procurador. Por sua 
vez, o porta-voz da Odebre-
cht no Peru, Rodrigo Vilar, 
respondeu à proposta em 
nota e rebateu que o valor 
oferecido superaria a soma 
das indenizações feitas para 

A população ocupada cresceu 0,9% em relação ao trimestre 

anterior e 2% na comparação com o último trimestre de 2016.

Esse foi a maior índice da 
série histórica, iniciada 
em 2012. Em 2016, a 

taxa havia fi cado em 11,5%. 
Analisando-se apenas o último 
trimestre do ano, o nível fi cou 
em 11,8%. A taxa do terceiro 
trimestre de 2017 havia fi cado 
em 12,4%. Já a do último trimes-
tre de 2016 havia sido de 12%.

O total de desocupados che-
gou a 13,2 milhões na média do 
ano, um aumento de 12,5% na 
comparação com a média do 
ano anterior (11,7 milhões). Já 
o total de ocupados fi cou em 
90,65 milhões, ou seja, 0,3% 
a mais do que em 2016 (90,38 
milhões). O rendimento médio 
mensal habitual de todos os 
trabalhos subiu 2,4%, passando 
de R$ 2.091 em 2016 para R$ 
2.141 em 2017. Já massa de 
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Taxa de desemprego no 
país fechou 2017 em 12,7%
A taxa de desemprego média de 2017 fi cou em 12,7%, segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD Contínua), divulgados ontem (31) pelo IBGE

fi cou em 11,8%. O índice do 
terceiro trimestre de 2017 ha-
via fi cado em 12,4%. Já a taxa 
do último trimestre de 2016 
havia sido de 12%. A população 
desocupada no trimestre (12,3 
milhões de pessoas) caiu 5% 
(menos 650 mil pessoas) em 
relação ao trimestre anterior 
(13 milhões), mas se manteve 
estável em relação ao último 
trimestre de 2016.

A população ocupada (92,1 
milhões) cresceu 0,9% em rela-
ção ao trimestre anterior (mais 
811 mil pessoas) e 2% na com-
paração com o último trimestre 
de 2016. Já o rendimento médio 
real habitual no trimestre (R$ 
2.154) fi cou estável em relação 
tanto ao terceiro trimestre de 
2017 quanto ao último trimestre 
de 2016 (ABr).

rendimento habitual cresceu 
2,6%, ao passar de R$ 184,3 
bilhões em 2016 para R$ 189,1 

bilhões no ano passado.
Analisando-se apenas o úl-

timo trimestre do ano, a taxa 

Peru exigirá US$ 1 bilhão em 
indenização da Odebrecht

os outros sete países com os 
quais a empresa fez acordos - 
Brasil, Estados Unidos, Suíça, 
República Dominicana, Equa-
dor, Panamá e Guatemala.

“Em todos esses países fo-
ram utilizadas para o cálculo 
da reparação metodologias 
alinhadas com práticas in-
ternacionais, baseadas, entre 
outros pontos, no valor dos 
ilícitos praticados, no valor 
das informações fornecidas 
para as investigações e a 
capacidade de pagamento 

da empresa. Considerando 
esses fatores, a média de in-
denizações fi cou entre duas 
e três vezes a dos valores 
pagos ilicitamente”, explicou 
a empresa na nota. Segundo 
a denúncia da Procuradoria, 
o presidente do Peru, Pedro 
Pablo Kuczynski é acusado 
de ter recebido propinas 
milionárias em troca de 
concessões à construtora, 
enquanto ocupava cargos 
no governo e em empresas 
privadas (ANSA).


