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É natural que no início 

de cada ano façamos 

um retrospecto do 

anterior, algo positivo 

até para delinear passos 

futuros e, no espectro da 

Educação, 2016 também 

foi um ano intenso

Tivemos troca de mi-
nistros (saiu Aloizio 
Mercadante e entrou 

Mendonça Filho), o governo 
encaminhou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória 
(MP) 746/2016 para reestru-
turação do Ensino Médio, o 
MEC reviu a Base Nacional 
Comum Curricular, prevendo 
alterações no currículo das 
escolas. 

Também foram divulgados 
os resultados da Prova Brasil, 
do Enem e do PISA e eles não 
traduziram melhora da edu-
cação brasileira. É claro que a 
análise contempla o universo 
macro do Brasil e os desafi os 
são muitos. 

Ainda nesse contexto (con-
tinental), vale refl etir sobre 
o questionamento feito pelo 
senador Cristovam Buarque 
no 20° aniversário da Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB), a respeito da 
possibilidade de termos uma 
lei que permitisse à educação 
se antecipar às mudanças da 
sociedade, sem precisar ser 
modifi cada a cada momento. 
Mas enquanto isso não acon-
tece, caminhemos a partir do 
possível. 

Acredito que como parte de 
um universo educacional pri-
vilegiado, podemos “inspirar” 
um pouco as iniciativas, sejam 
as governamentais, sejam as 
independentes. O principal 
passo para revertermos os 
indicadores negativos está em 
proporcionar aprendizagem 
signifi cativa aos alunos. 

Em termos práticos, isso 
significa trabalharmos na 
formação do estudante com 

afeto, fomentando inteligên-
cia emocional, ética, moral, 
contribuindo para a sua cida-
dania, entre outros valores. É 
darmos fi m ao estigma de que 
temos uma escola do século 
XIX, professores do século XX 
e alunos do século XXI. 

É tentarmos diminuir a fal-
ta de motivação nos jovens, 
preparando-os a partir de 
competências que regem o 
mundo atual. E no tempo do 
“aqui e agora”, o aluno tem 
que sair dos muros da escola 
com capacidade aguçada de 
questionar, com aptidão para 
autogerenciamento e com uma 
função social defi nida. É claro 
que o conteúdo é a base para 
tudo isso. 

Nós, enquanto educadores, 
produzimos mais se dermos 
signifi cado para a aprendiza-
gem deles. E aí entra outra 
questão delicada: a formação 
e a capacitação de professores. 
Não é possível economizar 
esforços para qualifi car a me-
diação da aprendizagem, de 
extrema importância para o 
processo educacional. 

Com bons professores, con-
seguimos, por exemplo, pensar 
em “entregar” um Ensino 
Médio (foco do momento) que 
considere o projeto de vida do 
estudante, o qualifi cando na 
escolha da carreira e apontan-
do um caminho do profi ssional 
que ele será. 

Todo esse viés (de conheci-
mento e autoconhecimento) 
acaba por colaborar para a 
criação/manutenção de uma 
cultura de convivência na 
qual os cidadãos – egressos 
da escola – não promovam ou 
reproduzam discriminações, 
desigualdades ou invisibili-
dades. 

Após as refl exões, mais do 
que torcer, vamos fazer de 
2017 um ano de ruptura de 
paradigmas e de avanços na 
educação.

(*) - É diretor geral do Colégio
Marista Arquidiocesano.

Valentin Fernandes (*)

2017: ano de ruptura 
de paradigmas e de 

avanços na educação

Câmara pede 
força-tarefa 
para investigar 
massacre em 
Manaus

A Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Câmara 
solicitará à Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado do Ama-
zonas, e à Procuradoria-Geral 
da República, a criação de 
uma força-tarefa conjunta do 
Ministério Público para inves-
tigar as circunstâncias em que 
ocorreram as 60 mortes de 
presos nos primeiros dias de 
2017 em Manaus. A informação 
foi divulgada pelo presidente 
da comissão, deputado Padre 
João (PT-MG).

A comissão da Câmara tam-
bém representará ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e ao 
Conselho Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH) pedido para 
a realização de diligências, em 
caráter urgente, em todas as 
unidades do sistema peniten-
ciário de Manaus. Solicitará 
ainda ao Tribunal de Justiça 
do Amazonas e à Defensoria 
Pública daquele estado a re-
alização de um mutirão para 
verifi car a situação processual 
dos presos e presas nas unida-
des penitenciárias em Manaus, 
a fi m de enfrentar de forma legal 
o dilema da superpopulação 
carcerária.

Além disso, o colegiado 
pedirá a manutenção da in-
terdição, para recebimento de 
presos, da Cadeia Pública De-
sembargador Raimundo Vidal 
Pessoa, localizada na capital 
amazonense, e a manutenção 
de sua destinação para uso 
como equipamento cultural do 
Estado (Ag.Câmara).

O desafi o dos deputados é 
alcançar consensos em 
torno de temas polêmicos, 

que deverão estar aprovados 
pela Câmara e pelo Senado até 
o fi m de setembro de 2017. Esse 
é o prazo previsto em lei para 
que as mudanças possam valer 
nas próximas eleições, em 2018, 
quando serão escolhidos os novos 
presidente da República, gover-
nadores e senadores, além de 
deputados federais e estaduais.

Como o tempo é curto, o 
relator da comissão especial, 
deputado Vicente Candido 
(PT-SP), prevê articulações 
mesmo antes do fi m do reces-
so parlamentar, em fevereiro. 
“Achamos por bem começar 
o ano com uma agenda um 
pouco mais arrojada, pegando 
janeiro, fevereiro e março para 
construir maioria ou consenso 
em alguns pontos”, disse.

“Eu elegeria sistema de vo-
tação e fi nanciamento público 
como os principais pontos a 
ser desvendados para resolver 
a campanha de 2018. E a gente 
continuaria, depois, trabalhan-
do os demais pontos para as pró-
ximas eleições”, acrescentou. 
Diante da proibição do STF so-

O desafi o dos deputados é alcançar consensos em torno de temas polêmicos, que deverão estar 

aprovados até o fi m de setembro.

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella, criou o Comitê de 
Transporte de Alta Capacidade 
para monitorar o andamento 
das obras do Metrô. O decreto, 
publicado ontem (4) no Diário 
Ofi cial do Município, determina 
que o trabalho da comissão 
deverá se concentrar no acom-
panhamento do cronograma de 
execução das obras, em espe-
cial, na estação Gávea.

Segundo o texto, o comitê de-
verá propor, em 90 dias, medidas 
a serem adotadas pelo município 
e acordadas com o governo 
estadual para auxiliar o término 
das obras com maior rapidez. A 
comissão será integrada por re-
presentantes das secretarias mu-
nicipal de Transportes, da Casa 
Civil; Urbanismo, Infraestrutura 
e Habitação; Conservação e Meio 
Ambiente; além da Subsecreta-
ria de Projetos Estratégicos do 
gabinete do prefeito.

“Queremos fazer parceria 
para verifi car em que setor a 

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

Está em tramitação na 
Câmara o projeto que inclui 
na legislação brasileira a fi -
gura do investidor-anjo e das 
aceleradoras de empresas, 
mecanismos que se difundi-
ram nos últimos anos para o 
fi nanciamento de companhias 
emergentes com alta capaci-
dade de crescimento (também 
chamadas de start-ups). 

Investidor-anjo é a pessoa 
(física ou jurídica) que investe 
capital próprio, de duração 
não superior a oito anos, em 
empresas de capital fechado 
que se encontram em seus 
estágios mais iniciais de de-
senvolvimento, tornando-se 
sócio minoritário do empre-
endimento. A corporação 
beneficiada só poderá ter 
receita bruta de até R$ 7,2 
milhões. Já as aceleradoras 
de empresas são empresas 
que se associam às startups, 
fornecendo apoio e fi nancia-
mento com o objetivo de obter 
lucro. Também estará sujeita 
aos mesmos benefícios dos 
investidores-anjos.

Caberá ao investidor-anjo, 
além do provimento de capital, 
o aconselhamento da nova 
empresa nas áreas técnica, 

O investidor-anjo e a aceleradora de empresas fi nanciam 

companhias com alta capacidade de crescimentos, as start-ups.
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Comissão da reforma política 
vai priorizar mudanças

com foco em 2018
O colegiado busca alternativas para reverter o atual quadro de crise política e de insatisfação do 
eleitorado

bre doações empresariais para 
campanhas eleitorais, Candido 
acredita em acordo em torno do 
fi nanciamento público ou misto, 
com doações de pessoas físicas. 
Outra alternativa é a proposta 
do deputado Marcus Pestana 
(PSDB-MG), que cria o Fundo 
Especial de Financiamento da 
Democracia.

Além do financiamento e 
do sistema de votação, fazem 
parte dos 15 tópicos da reforma 
política questões como o pos-

sível fi m da reeleição e do voto 
obrigatório, a coincidência de 
eleições, a duração dos manda-
tos, o estímulo à participação 
das mulheres na política e os 
mecanismos de democracia di-
reta. Outro eixo da reforma diz 
respeito aos partidos políticos 
e envolve debates sobre cláu-
sulas de barreira, coligações e 
federações partidárias.

Para o cientista político 
Márcio Coimbra, o Congresso 
precisa resolver com urgência 

o atual “quadro anárquico”, em 
que mais de 30 partidos geram, 
segundo ele, problemas de 
governabilidade no País. “No 
Parlamento, acredito que preci-
samos ter de seis a dez partidos, 
no máximo. E isso não impede 
que tenhamos vários partidos, 
mas que a representação no 
Congresso seja de legendas que 
realmente tenham densidade e 
ideologia para a discussão das 
políticas públicas”, argumentou 
(Ag.Câmara).

Proposta inclui investidor-anjo e 
acelerador de empresas na legislação

jurídica e mercadológica. Os 
investidores-anjos poderão 
formar uma associação sem 
fi ns lucrativos para fornecer 
fi nanciamento e orientação para 
companhias nascentes. As start-
ups terão de adotar, obrigatoria-
mente, o modelo de sociedade 
por ações e os investidores-anjo 
receberão ações ou cotas da 
emissão primária. 

O texto é fruto de discussão 
realizada pelo Centro de Estu-
dos e Debates Estratégicos da 
Câmara para melhorar o am-
biente de negócios no País, com 

foco em empresas emergen-
tes, por meio da ampliação do 
capital empreendedor. Tanto 
os investimentos-anjo como as 
aceleradoras de empresas fa-
zem parte do chamado “capi-
tal empreendedor”, termo que 
engloba formas alternativas, 
fora do sistema bancário, de 
fi nanciamento de startups. O 
projeto será analisado por uma 
comissão especial de deputa-
dos. Se aprovado, segue para 
exame do Plenário. Para virar 
lei, ainda precisa passar pelo 
Senado (Ag.Câmara).

Crivella cria comitê para monitorar 
obras do Metrô do Rio

prefeitura pode apoiar as obras 
do Metrô, sobretudo nesta 
estação da Gávea. Em termos 
de subsolo, temos várias tu-
bulações que são controladas 
pelo município. Tem a questão 
do trânsito, da urbanização 
que pertence a nós, o uso do 
solo”, disse Crivella, após par-
ticipar de ações de combate 

ao mosquito Aedes aegypti, na 
Rocinha, na zona sul da cidade. 
“É uma maneira de a gente 
poder estreitar os laços com 
o governador [Luiz Fernando 
Pezão] para estender a rede de 
Metrô. A prefeitura tem que tra-
balhar junto com o Estado para 
a gente melhorar”, acrescentou 
o prefeito (ABr).

O número de vagas a serem 
preenchidas por meio do con-
curso público pode passar a 
ser igual ao quantitativo dos 
respectivos cargos ou empre-
gos públicos vagos no órgão 
ou entidade. É o que prevê o 
projeto do senador Paulo Paim 
(PT-RS) que aguarda votação 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. Caso a regra 
estivesse em vigor, o próximo 
concurso do Senado, por exem-
plo, deveria abrir 1008 vagas, 
total de posições ociosas hoje 
na Casa, conforme dados do 
Portal da Transparência. 

O texto também assegura a 
nomeação de todos os apro-
vados em concursos públicos 
dentro do número de vagas 
previsto no edital do certa-
me. Assim, propõe que seja 
explicitada na Constituição 
o entendimento do STF, que 
em 2011 reconheceu direito 
subjetivo à nomeação aos 
candidatos aprovados dentro 

do número de vagas previstas 
no edital. Ainda determina que 
o número de vagas para  for-
mação de cadastro de reserva 
não pode exceder a 20% dos 
cargos ou empregos públicos 
a serem preenchidos por meio 
do concurso público.

Outra regra trazida pelo texto 
se refere à abertura do concurso 
que veda novo certame enquan-
to houver candidatos aprovados 
em seleção anterior. Da mesma 
forma, veda concurso exclusivo 
para cadastro de reserva. “Não 
raro, há brasileiros que se des-
locam de outros estados para 
prestarem concursos públicos, 
despendendo recursos com 
cursos, inscrições, passagens e 
hospedagens, mas acabam não 
sendo nomeados no cargo ou 
emprego público que almejam, 
ainda que haja cargos não ocu-
pados”, justifi ca Paim. O relator 
é o senador Ivo Cassol (PP-RO), 
que ainda não apresentou seu 
parecer (Ag. Senado).

Projeto muda regras 
para concursos públicos

Pode se tornar obrigatória a diversidade de 
gêneros na composição das listas tríplices e 
sêxtuplas de indicados do Ministério Público e 
da advocacia para compor os Tribunais Regionais 
Federais e os tribunais dos estados. É o objetivo 
da proposta apresentada pela senadora Vanessa 
Graziottin (PCdoB-AM). O texto tramita na 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
onde ainda aguarda a indicação de relator.

Só podem compor a lista sêxtupla indicada pelo 
MP para os tribunais procuradores com mais de 
10 anos de carreira. O mesmo critério vale para 
a lista sêxtupla de advogados, que ainda devem 
possuir reputação ilibada e notório saber jurí-
dico. Posteriormente o tribunal forma uma lista 
tríplice e a envia ao Poder Executivo, que por 
fi m escolhe o nomeado. A proposta estabelece 
uma cota mínima de um terço para cada um dos 
gêneros tanto nas listas sêxtuplas, quanto nas 
posteriores listas tríplices. 

Presença feminina em listas de 
indicados para tribunais

Vanessa sublinha que o objetivo é aumentar a 
presença de mulheres nos TRFs e nos tribunais 
estaduais. “Garantimos assim que pelo menos 
duas das vagas de cada lista sêxtupla sejam pre-
enchidas por mulheres. E o mesmo valerá nas 
listas tríplices de cada Tribunal, assegurando ao 
menos uma mulher podendo ser indicada pelo 
Poder Executivo na vaga que estiver aberta”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Divulgação


