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WELLITON CARLOS

A criança é a expressão do futuro.  Ou na ordem 
dos termos gramaticais, um tempo que há sempre 
de vir. Mas é mais do que isso, pois ‘criança’ – numa 
sociedade de direitos – significa presente. É a repre-
sentação do amor, da pureza da alma e inocência, 
que encanta a família e dá sentido para a vida.

Na semana da criança, esta relação da infância 
com o futuro e também o amor são expostas com 
realce e maior emoção por educadores e agentes 
públicos. A agenda da mídia e das instituições se 
voltam para refinar a reflexão: a criança é sujeita de 
direitos, deve ser respeitada e educada.  Ao Estado 
cabe dar estrutura. Aos familiares, o devido amor.

Negligenciada por muito tempo, tratada como 
apêndice da família, a criança hoje conquista a cen-
tralidade nos relacionamentos humanos.  Tornou-
-se exemplo de que o Brasil tem jeito.

No Brasil, elas são cerca de 45 milhões de 
pessoas. E um grande desafio do país é tratá-las 
com dignidade, conforme orienta o Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA).  De acordo com as 
Nações Unidas (ONU), o trabalho infantil afeta 
3 milhões de crianças no Brasil.  Para piorar o 
cenário, o país ainda tem 1,4 milhão de crianças 
de 4 e 5 anos fora da escola.

Tais desafios foram colocados nesta década 
aos agentes políticos, administradores e  edu-
cadores. Para eles, a questão é investir nos di-
reitos das crianças. E a palavra é esta mesmo: 
investir. Pois com o tempo, o que se ganha é 
maior do que o que se gastou.

Para o senador Wilder Morais, o único jeito 
de modificar esta situação de vulnerabilidade é 
inserir cada vez mais o sistema de educação in-
tegral no Brasil. Atento aos movimentos edu-
cacionais do país, o senador apresentou neste 
mês quatro emendas a respeito da Reforma do 
Ensino Médio e afirma que educação é a única 
alternativa para milhares de crianças saírem da 
condição indigna que se encontram.

A Fundação Abrinq calcula que existam 26 mi-
lhões de crianças e adolescentes brasileiros na 
pobreza.  Não bastasse, o país registra ainda 7, 4 
milhões na extrema pobreza.  Talvez seja o maior 
desafio anunciado.

Andreas Schleicher, vice-presidente de Edu-
cação da Organização para a Cooperação do 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), diz que 
“as crianças mais pobres precisam ter acesso  
às melhores escolas”.

Ou seja, existe uma correlação entre boa educa-
ção e sucesso. Schleicher explica em um artigo que 
a grande questão do Brasil é saber aplicar os recur-
sos destinados à educação.  “O Brasil aumentou os 
investimentos. E isso já é o começo”, diz.

O psicólogo infantil Ivan Lima Viana, que atua 
na educação infantil na rede municipal de Goiâ-
nia e de Aparecida, informa que o momento para 
debater escola de tempo integral é agora. “Veja 
que todos estão falando a mesma língua. O que 
existe de mais moderno em educação é a escola 
de tempo integral, pois age de imediato em duas 
frentes: protege a criança das ruas arriscadas e a 
ocupa com conhecimento”, diz.

Ele cita o exemplo da Escola Municipal de Edu-
cação Integral Monteiro Lobato, em Aparecida, que 
mudou o perfil da comunidade ao instituir o tem-
po integral. “O problema enfrentado é falta de se-
gurança, mas a comunidade sempre reestrutura a 
cada ação de vandalismo. Ali existe uma resistência: 
as crianças se educam, os professores se esforçam 
e criam uma ilha em meio aos problemas gerais das 
comunidades carentes”.
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É preciso sonhar como as crianças

Educação é o melhor presente, diz Wilder
Senador da República na atualidade e empreen-

dedor, Wilder faz questão de lembrar suas dificulda-
des na infância e adolescência para estudar. Wilder 
lembra que residia na zona rural de uma pequena 
cidade de Goiás, Taquaral, quando decidiu cursar 
engenharia civil. A descrença dos moradores não di-
minuiu a missão do garoto, que se virava para ajudar 
a família. “Trabalhei em plantação de alho, conserta-
va bicicletas, fui crescendo com o trabalho.  Chegou 
uma hora que o desafio maior era cursar engenharia 
civil. Dito e feito:  cheguei a Goiânia, dormi no chão 
duro, trabalhei só para ganhar a ‘boia’. Mas quan-
do chegou a formatura toda minha infância passou 
em minha mente: jamais deixei o sofrimento abafar 
o sonho. Se hoje sou engenheiro, esse sonho rea-
lizado é de um menino que enfrentou o mundo ao 
lado de uma família que lutou para sobrevivermos 
juntos”, recorda.

O senador diz que a educação tem o poder de 
transformar pessoas.  Ou seja, ela influencia no de-
senvolvimento econômico, no controle da violên-
cia e na própria saúde da criança.  Por isso Andreas 
Schleicher diz que se o Brasil “fazer o dever de casa” 
conseguirá atingir suas metas em 2030.   

Com vários projetos apresentados no Senado que 
visam atender e proteger a criança e adolescência, 
Wilder diz que o tema é apaixonante. “O sonho reju-

venesce qualquer pessoa. E isso a criança tem de so-
bra. Cabe a todos nós ensinarmos responsabilidade 
e dar a cada uma competência. Um país se faz com 
crianças felizes”. 

IDEIA BRILHANTE PARA AJUDAR QUEM PRECISA
Após realizar o sonho de ser engenheiro, o sena-

dor Wilder  faz questão de ajudar a quem precisa. Um 
de seus trabalhos voluntários foi muito antes de en-
trar para a vida pública foi fazer doações em dinheiro 
ou fornecer material de construção para uma creche. 

Após se familiarizar com a direção da entidade, 
principalmente com a diretora, Dona Onofra, o se-
nador, segundo ela, teve uma “ideia brilhante” para 
ajudar a creche de maneira constante: construir um 
prédio na área em que ela funciona para ser alugado 
à Caixa Econômica Federal.

O senador apresentou a ela o projeto e fez na 
casa dele uma a festa com a presença de dezenas de 
empresários. O objetivo do jantar foi arrecadar do-
ações para a construção do prédio. O senador con-
seguiu com os amigos R$ 800 mil para a construção 
do prédio.

“Hoje, o prédio está pronto e está alugado a R$ 15 
mil por mês à Caixa, e esse dinheiro é de grande im-
portância no custeio das despesas de nossa creche”, 
diz Onofra.

Senador Wilder com crianças de uma creche que ele ajuda a manter: a ideia do senador foi construir um prédio 
na área da entidade para ser alugado à Caixa e ter o dinheiro usado para cuidar de crianças carentes
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O senador Wilder Morais pro-
pôs mudança na Medida Provi-
sória n º 746 que institui a refor-
ma do ensino médio em um dos 
quesitos mais polêmicos do pro-
jeto: a definição de que o inglês 
é a disciplina a ser ministrada em 
caráter obrigatório.  

Para o senador, é um equívo-
co impor a língua, já que o Brasil 
faz fronteiras com países que 
falam o espanhol. Para Wilder, 
o melhor é permitir que a esco-
la faça a escolha de qual língua 
a ser ofertada aos estudantes. 
“Considerando as dimensões 
continentais do país e a multi-
plicidade do caldeirão cultural 
brasileiro, julgamos apropriado 
garantir que a língua estrangei-
ra moderna a ser ministrada, em 
caráter obrigatório, a partir do 
sexto ano do ensino fundamen-
tal, não seja necessariamente o 
inglês”, diz Wilder.

Para o senador de Goiás, é 
necessário permitir que a língua 
seja escolhida pela comunidade 
escolar, dentro das possibilida-
des da instituição. De acordo 
com Wilder, a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, co-
nhecida como Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB), tem 
como princípio a diversidade. 
Logo, a inclusão taxativa de 
um idioma abre janelas para a 
comunicação do país com de-
terminados países, mas fecha 
outras – o que seria ruim tan-
to culturalmente quanto sob o 
ponto de vista econômico.  

“Em que pese a relevância 
da língua inglesa na comuni-
cação mundial, é importante 
considerar as diferenças entre 
as localidades e não estabele-
cer uma primazia apriorística, 
sem considerar as peculiari-
dades de determinada reali-

dade”, analisa Wilder.
Para Wilder, estados e muni-

cípios que fazem fronteira com 
países de língua espanhola de-
vem ter autonomia para esco-
lher a língua que entendam ser 
prioritária. “Sob o ponto de vista 
da realidade dos cidadãos que 
ali vivem e que transitam entre 
um país e outro, parece que a 
língua a ser obrigatoriamente 
ministrada deve ser o espanhol 
e não o inglês”, sugere.

De acordo com Wilder, um 
país soberano e democrático 
deve estimular o ensino es-
truturado e consistente de 
uma língua estrangeira mo-
derna, mas sem definir que 
uma língua em específico seja 
a única a ser ministrada.

 
MEDIDA

A MP n º 746, de22 de se-
tembro de 2016 foi inserida no 
arcabouço jurídico do país com 
uma série de mudanças no sis-
tema educacional do país. Uma 
das principais modificações diz 
respeito exatamente ao direito 
do estudante escolher que ca-
minho seguir dentro da escola, 
não sendo obrigado estudar o 
mesmo currículo que os demais. 
Além desta modificação, a me-
dida propôs a ampliação do en-
sino em tempo integral.

A medida incide na LDB e 
terá que ser aprovada pelo 
Congresso Nacional para ser 
converter em lei.  A MP precisa 
tornar-se lei em 60 dias, prazo 
que pode ser prorrogado por 
igual período, caso contrário 
perde sua eficácia.

Conforme a Constituição 
Federal, se a medida provisó-
ria não for apreciada em até 45 
dias contados de sua publica-
ção, entrará em regime de ur-
gência em cada uma das casas 
do Congresso Nacional. 
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EDUCAÇÃO

Senador Wilder questiona imposição 
do inglês no ensino médio

HANGOUT

Marconi anuncia criação de 20 
centros culturais no Estado

O governador Marconi 
Perillo anunciou, nesta se-
gunda-feira, 10, a criação de 
20 centros culturais nas 20 
maiores cidades goianas. O 
anúncio foi feito durante o 
programa Papo Com Gover-
nador, bate-papo em tem-
po real com internautas por 
meio do Facebook. Acompa-
nhado pelo superintendente 
de Cultura da Seduce, Nasr 
Chaul, ele informou que as 

cidades que abrigarão os 
centros culturais já foram se-
lecionadas, e que o Institu-
to de Arquitetura Brasileira 
(IAB) coordenará o projeto de 
construção dos centros.

O intuito é fomentar a cul-
tura regional, proporcionan-
do aos artistas equipamentos 
modernos para o desenvolvi-
mento de seus trabalhos. “Po-
demos esperar uma verdadei-
ra revolução em possibilitar 

às cidades do interior equi-
pamentos do nível do talento 
existente em cada uma dessas 
regiões”, acrescentou Chaul.

Marconi e Chaul também 
falaram sobre o incentivo à 
produção cultural no Estado 
(Lei Goyazes e Fundo Estadu-
al de Cultura), e sobre os fes-
tivais culturais, dentre eles o 
Canto da Primavera, que terá 
início no dia 20 de outubro 
em Pirenópolis.

Marconi e Chaul falaram também sobre incentivo à produção 
cultural: Lei Goyazes e Fundo Estadual de Cultura

Wilder: “Considerando as dimensões continentais do país e a multiplicidade de nossa cultura”
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Senador Wilder comemora vitória dos 
prefeitos eleitos para 2017/2020


