
Nem a nova realidade econômi-
ca do Brasil, na qual dez mi-
lhões de pessoas ascenderam
para a classe média, foi sufi-
ciente para incentivar o hábito
da leitura no país. De acordo
com dados do Instituto Pró-Li-
vro, entre 2007 e 2011, o núme-
ro de leitores caiu de 55% para

50% da população. O estudo
aponta a falta de estímulo fami-
liar como um dos principais
motivos para a queda.

Com objetivo de reverter es-
se quadro, a Fundação Bungue
criou o projeto “Pé de Livro”. A
iniciativa prevê a montagem de
espaços lúdicos de leitura, além
da formação de contadores de
histórias. O kit com 15 obras va-
riadas da literatura infanto-ju-
venil, tapete e almofadas será

distribuído inicialmente em 13
escolas parceiras do projeto.

“Há um desafio na educação
que vem sendo ignorado: tor-
nar os espaços escolares atrati-
vos para o aluno. Por isso nosso
trabalho com leitura tem como
foco um processo de mediação
agradável da aprendizagem”,
diz Claudia Calais, diretora exe-
cutiva da Fundação Bunge.

Além do kit, a iniciativa pre-
vê presença de mediadores da
leitura. Estes podem ser profes-
sores, pais de alunos ou voluntá-
rios, que são treinados para pa-
ra contar histórias e apresentar
de maneira agradável o mundo
dos livros às crianças. “A leitura
não estimula somente o aprendi-
zado da língua portuguesa, mas
também os conceitos de cidada-
nia”, diz Claudia.

Ela conta que o objetivo em
2013 é ampliar a iniciativa. Para
isso, já é estudada a criação de
rádios comunitárias que aju-
dem a incentivar o hábito de
ler. “Essa será uma das novida-
des. Queremos transformar nos-
so projeto em uma franquia so-
cial, que possa ser adotada por
diversas secretarias municipais
de educação”, afirma.

Esse planejamento faz parte
das novas diretrizes do progra-
ma “Comunidade Educativa”,
que em dez anos beneficiou 19
mil crianças em nove estados
brasileiros. “Com o projeto de
leitura, vimos que 14 municípios
conseguiram avançar no Ideb,
batendo as metas de 2019”, des-
taca Claudia. ■

De olho na Copa do Mundo de
2014, nas Olimpíadas de 2016 e
nos investimentos estrangeiros
que o estado deverá receber
nos próximos anos, a Secreta-
ria Estadual de Educação do
Rio planeja criar quatro esco-
las bilíngues na rede estadual
nos próximos anos.

Cada uma será voltada para
o ensino de um idioma específi-
co: francês, espanhol, inglês e
chinês (mandarim). “As esco-

las devem estar preparadas pa-
ra os eventos que o Rio de Janei-
ro receberá nos próximos anos.
Nossos jovens têm o direito de
conhecer outras culturas e de
se expressar adequadamente
também em outras línguas”,
diz o secretário de Educação,
Wilson Risolia.

Os projetos mais avançados
são os das escolas especializa-
das em francês e mandarim. O
convênio para a implantação da
escola em língua francesa, que
deverá funcionar a partir do se-
gundo semestre de 2013, foi assi-
nado há duas semanas entre o

governo estadual o Consulado
da França no Rio.

Já para a escola bilíngue de
mandarim, o acordo entre o go-
verno fluminense e a prefeitura
da capitalfoi assinado no dia 25
de setembro em Pequim. Além
da escola no Rio, haverá outra
instituição português-manda-
rim na China.

As demais instituições ainda
estão em fase de planejamento
e a Secretaria Estadual de Edu-
cação ainda não forneceu deta-
lhes sobre como será feito o pro-
cesso de implantação das unida-
des. ■ Agência Brasil

Secretaria de Educação firmou
parceria com o consulado da
França e a prefeitura de Pequim

Rede pública do Rio vai criar
1ª escola bilíngue no ano que vem

Temos hoje mais de 370 mil médicos registrados nos
conselhos de medicina brasileiros, uma média de dois
profissionais para cada grupo de mil habitantes. Porém,
há anos a falta de profissionais e a qualidade dos servi-
ços médicos, principalmente nos serviços públicos de
saúde, têm sido destaque nos noticiários e motivo de
muito debate entre entidades de classe da categoria e as
mais diversas esferas do governo federal.

Outro problema apontado pela mídia e pela própria
população é a superconcentração de profissionais no
setor privado e nas regiões mais desenvolvidas do
país. Por exemplo, no Sudeste, a média é de três médi-
cos para cada grupo de mil habitantes. Já no Norte e
no Nordeste, está média cai para um médico por
1.000/habitantes.

Recentemente, como forma de suprir a carência des-
tes profissionais no mercado, o Ministério da Educação
anunciou a ampliação de vagas em cursos de Medicina.
Com isso, o governo pretende atingir a meta de 2,5 mé-
dicos por mil habitantes em todas as regiões. Outra me-
dida estudada para solucionar o problema é facilitar a
validação do diploma de Medicina de estrangeiros, para
que eles assumam eventuais vagas ociosas.

Já o estudo intitulado “Demografia Médica no Bra-
sil”, promovido pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) e pelo Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (Cremesp), atesta que, mesmo sem
abrir novos cursos e vagas para a formação de mais es-

pecialistas, até 2020 o
país atingirá a média
de 2,2 médicos por
1.000/habitantes.

Vale ressaltar aqui
que o compromisso
maior de todo médico é
com a sociedade, mais
precisamente com a
saúde do ser humano,
por meio do exercício
digno, ético e responsá-
vel da profissão. Portan-
to, é dever de todo mé-
dico aprimorar conti-
nuamente seus conheci-
mentos e usar o melhor
do progresso científico
em benefício do pacien-

te. A aquisição de conhecimentos científicos atualiza-
dos é indispensável para o adequado exercício da Medi-
cina. Neste sentido, os programas de educação médica
continuada são, mundialmente, práticas obrigatórias e
reconhecidas para a atualização do profissional que bus-
ca a excelência em sua especialidade e área de atuação.

Infelizmente, em alguns locais do Brasil, mais da me-
tade dos profissionais em atividade não cursaram resi-
dência-médica (pós-graduação) após a conclusão da fa-
culdade, portanto, não mantiveram uma atualização ou
especialização em suas carreiras.

A Associação Médica Brasileira (AMB) tem trabalha-
do em prol de médicos bem formados e atualizados. Pa-
ra isso desde 2006 oferece o Programa de Educação Mé-
dica Continuada (EMC) com o objetivo de possibilitar
acesso gratuito a conteúdo científico atualizado. Atual-
mente 105 cursos estão disponíveis no portal da entida-
de. Com objetivo de ampliar ainda mais esta oferta,
principalmente para aqueles médicos que estão distan-
tes dos grandes centros, a AMB firmou recentemente
uma parceria com o BMJ Learning (British Medical Jour-
nal), como primeiro passo para a implantação de um
amplo e audacioso projeto de Educação Médica Conti-
nuada (EMC) Online no país. ■
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FundaçãoBunge promove o projeto “Pé de Livro”, no qual minibibliotecas
e atenção dos adultos são fórmula para conquistar as crianças
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




