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Quando a sala de aula
substitui a cela da prisão
Ex-presidiário carioca Ronaldo Monteiro, que profissionaliza detentos e ex-detentos para que
conquistem espaço na sociedade, vê seu projeto tornar-se referência para outros estados
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Ninguém desconhece a reali-
dade segundo a qual os presí-
dios são uma escola do crime.
O ex-presidiário Ronaldo
Monteiro mostra, porém, que
eles podem sim ser uma escola,
mas de formação de empreen-
dedores. Monteiro multiplicou
por mais de mil a transforma-
ção pela qual passou pessoal-
mente, durante os 13 anos que
duraram sua pena.

Preso e condenado a 28 anos
de reclusão por furto, extorsão
mediante sequestro e tráfico
internacional, ele começou a
mudar o seu destino ainda
dentro da prisão. “Percebi que
os presos em sua maioria eram
analfabetos e comecei então a
ensiná-los a ler e a escrever”,
afirma. O que começou com
poucos alunos se transformou
em um projeto social impor-
tante. A penitenciária disponi-
bilizou salas para a escola orga-
nizada por Monteiro, e quando
a iniciativa passou a dar certo,
professores do estado do Rio de
Janeiro que participavam de
organizações não-governa-
mentais aderiram ao projeto e
ensinaram também. Todas as
séries foram contempladas.
“Conseguimos ter um cursinho
pré-vestibular”, afirma Mon-
teiro.

Para colocar em prática o seu
sonho de dar uma oportunidade
de inclusão social aos presidiá-
rios, Monteiro chegou a escre-
ver um projeto para obter finan-
ciamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). O plano foi se-
lecionado para ser descartado
em seguida, quando a institui-
ção financeira percebeu que o
autor era um presidiário. “Foi a
minha primeira decepção, mas
que serviu para eu ver que era
preciso ter algo concreto. Eu
precisava de uma empresa para
tocar o meu projeto”, afirma.

O Centro de Integração So-
cial e Cultural (Cisc) foi funda-
do em 1997 por Monteiro,
quando ainda cumpria sua
pena, e contou com a ajuda de
familiares seus e de outros pre-
sos. Quando reconquistou sua
liberdade, em 2004, Monteiro
era dono de um projeto estrutu-
rado e funcionando. O que co-
meçou apenas como alfabetiza-
ção foi transformado em algo
maior e ainda mais promissor.

“A grande dificuldade de um
ex-presidiário no Brasil ainda é
conseguir um emprego. Preci-
samos mudar essa realidade”. É
o que faz Monteiro atualmente,
ensinando presidiários e ex-
presidiários concretizarem
seus sonhos. E tudo isso com o
ensino do empreendedorismo.
O projeto conta com a parceria

da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, onde as empresas
são incubadas.

A iniciativa, segundo Karina
Pimenta, gerente de parceria
estratégica da Ashoka, organi-
zação mundial sem fins lucrati-
vos que incentiva o empreen-
dedorismo social, é um projeto
único no Brasil e referência
mundial no trabalho e na recu-
peração de presidiários. “É sen-
sacional o que ele faz, referên-
cia mundial na recuperação de
presidiários”, afirma Karina.

Além disso, os custos de
Monteiro são inferiores aos do
estado para manter os presos.
“Enquanto o estado gasta R$ 1,2
mil mensalmente por pessoa,
meu custo individual é de R$
380. Além disso, 70% dos con-
denados postos em liberdade
retornam às cadeias. Nosso ín-
dice de reincidência é de apenas
2,2%”, afirma Monteiro.

Com o sucesso obtido, ele
montou um projeto para aten-
der também a menores infrato-
res. A ideia é eles saírem capa-
citados para obter um trabalho
depois de cumprirem suas pe-
nas. “Temos parcerias com vá-
rios supermercados do Rio de
Janeiro e treinamos os meninos
para que possam ocupar cargos
dentro das lojas”, afirma. Hoje,
o Cisc conta com um mercado
próprio onde os jovens passam
seis meses aprendendo funções
que poderão exercer em um su-
permercado.

Parcerias necessárias
Para ampliar o alcance de seu
projeto, Monteiro afirma que é
preciso conseguir novos par-
ceiros. Atualmente a Petrobras
é a grande incentivadora. “Pre-
cisamos de outras empresas
que queiram se envolver com a
causa para que se seja possível
expandir nossa atuação”.

Apesar de estar presente
apenas no Rio, Monteiro vem
repassando sua experiência
para outras organizações não
governamentais. Ele espera ter
reproduzido sua metodologia,
no espaço de cinco anos, em
outros dez estados que já fize-
ram contato com o Cisc. “Acre-
dito que o problema dos presos
não é só do governo, mas de
toda a sociedade. É preciso que
tenhamos um comprometi-
mento maior com a questão. As
empresas ainda não estão mui-
to envolvidas com iniciativas
como essas e é por isso que es-
tamos em busca de parceiros”,
afirma Monteiro. ■

Durante o período
em que cumpria
sua pena, Ronaldo
Monteiro resolveu
ajudar aqueles
que não sabiam ler
e escrever. Deu
tão certo que uma
escola formal foi
criada no presídio

Os jovens infratores
aprendem também
programas de
computador
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