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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
235
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
A emenda apresenta uma inclusão de tese, localizada no eixo IV/235 que discorre sobre
os princípios norteadores do projeto de educação brasileira. A proposta traz a ideia de
inserir na Base Nacional Comum Curricular e no Plano Nacional de Educação uma
disciplina que possa instruir os estudantes sobre a economia verde, empreendedorismo e
a Inovação Tecnológica para o desenvolvimento do país.
Justificativa (Modificativa)
No que concerne aos avanços tecnológicos e o progresso do Brasil, é notória a
importância de um Projeto Nacional de Desenvolvimento, que utilize toda essa
modernização e economia verde, tendo como base a educação para incentivar os
indivíduos a terem ideias inovadoras e significativas, para que o país seja transmudado
como uma potência criativa e sustentável.
O Brasil possui vários agentes favoráveis, tais como uma rica biodiversidade; é
referência mundial em energias limpas e renováveis; têm 12% das reservas de água doce
do mundo; contém elementos naturais que ajudam na agricultura e na mineração; possuí o
Projeto Amazônia 4.0, dentre outros. Todos esses atores, se agregados ao ensino, podem
ajudar a criar um país com adultos que tenham uma visão empreendedora em diversos
setores, em especial as áreas citadas acima. Tais agentes, colocariam o país em uma
cadeia produtiva global de destaque.
Robert Solow (economista conquistador do prêmio Nobel de 1987), discorre no
artigo "A Contribuição para Teoria do Crescimento Econômico", que o desenvolvimento
econômico a longo prazo está ligado ao crescimento da poupança, que é o capital e o
progresso tecnológico, referente a Inovação. A expansão econômica se dá devido a
aplicação da tecnologia aos meios de produção. Ou seja, investir na educação inovadora é
o principal fundamento para o crescimento da economia.
O eixo temático IV/235, do livro 5 Teses do Partido Socialista Brasileiro, deixa
explícito o quanto a educação é significativa para a nação. Todavia, é necessário que seja
acrescentado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Plano Nacional de
Educação (PNE), uma disciplina que possa instruir o jovem estudante sobre a economia
Verde Criativa, empreendedorismo, a Inovação e todas as ferramentas da Indústria 4.0.
Para que assim, o Projeto Nacional de Desenvolvimento possa ter sua eficiência e
eficácia.

