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Na cidade de São Paulo há
4.447 adolescentes em liber-
dade assistida. Com idade de
entre 12 e 18 anos, esses ado-
lescentes cometeram algum
ato infracional. Parte deles
passou um período interna-
do na Fundação Casa e outro
tanto foi sentenciado a cum-
prir apenas essa medida so-
cioeducativa.

Durante a liberdade assisti-
da, o jovem vive com a famí-
lia e recebe acompanhamen-
to de um orientador social.

Em junho do ano passado, meu
neto de 12 anos cometeu uma
infração. Disse que ia à casa da
tia e saiu com amigos. Falaram
que foi pego roubando um celu-
lar. Foi um horror. Vi meu ne-
to três dias preso até ir para a
Fundação Casa.

Como ele ia estudar na fun-
dação, fui algumas vezes bus-
car a documentação dele no
colégio Martins Pena, onde ele
estudava no 6.º ano.

Nessas idas, percebi que a
notícia havia se espalhado. Os
amiguinhos me perguntavam:

“Tia, o Tiago está preso?”. Eu
respondia que não, que tinha
viajado.

Depois de 47 dias, o Tiago
foi liberado. Em agosto, na vol-
ta para a escola, aconteceu o
primeiro entrave: a diretora
disse que ele ficaria como alu-

no ouvinte por falta de vaga.
Concordamos, e ele frequen-
tou as aulas até o fim.

Mas eu já percebia os cons-
trangimentos. Com apenas 12
anos, ele estava marcado como
delinquente. Em dezembro, a
mãe dele fez a rematrícula. A
surpresa aconteceu no primei-
ro dia de aula, em fevereiro.

Quando chegou, a diretora
falou que o sistema havia feito
a transferência compulsória

dele para uma escola munici-
pal. Cheguei até a ver o preço
da perua para ele ir para a ou-
tra escola. Lá, a outra diretora
me explicou que ele era aluno
do Martins Pena.

Fui várias vezes de um lado
para o outro durante um mês,
até a diretora do Martins Pena
dizer que colocaria ele nova-
mente como aluno ouvinte.

No primeiro dia de aula, ele
me ligou chorando dizendo

que um professor o havia colo-
cado para fora porque seu no-
me não estava na lista de cha-
mada. Logo depois, a diretora
convocou uma reunião e cha-
mou meu neto de ‘aluno pro-
blemático’. Desisti.

Ele acabou se mudando para
a Praia Grande, onde está a
mãe, e anteontem teve o primei-
ro dia de aula do ano. Minha
filha conseguiu vaga sem con-
tar sobre a liberdade assistida.
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USP cria 160 vagas de
graduação no interior
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CORRESPONDENTE / GENEBRA

Metade dos estudantes brasilei-
ros está “desconectada” e o País

soma uma década de atraso em
relação aos países ricos no que se
refere ao acesso a computadores
e internet. Se não bastasse, as es-
colas brasileiras estão entre as
piores em relação ao contato dos
alunos com a informática, o que
pode comprometer a formação
de milhares de jovens.

Esse é o resultado do primeiro
levantamento do Programa In-
ternacional de Avaliação de Alu-
nos (Pisa) para analisar a relação

entre os sistemas de ensino e a
tecnologia. Segundo o documen-
to, elaborado com dados de
2009 pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), as escolas
brasileiras não estão equipadas e
o Brasil é o último em uma lista
de 38 países avaliados em rela-
ção ao número de computado-
res por alunos na escola.

“O aprendizado do uso do
computadores é primordial para
o futuro desses jovens. Estudos
mostram que pessoas com co-
nhecimento de informática têm
25% mais de chance de encon-
trar um trabalho”, disse Sophie
Vayssettes, pesquisadora res-
ponsável pelo levantamento,
que mediu o acesso ao computa-
dor de um estudante de 15 anos
em várias partes do mundo.

De um total de 65 países avalia-
dos, apenas 10 estão em situação
pior que a do Brasil. Alunos da
Romênia, Rússia e Bulgária con-
tam com mais acesso à tecnolo-
gia que os brasileiros. No País,
em média, 53% dos estudantes
de 15 anos têm computadores
em casa. Há dez anos, a taxa era
de 23%. Apesar do avanço, os nú-
meros ainda são inferiores à mé-
dia dos países ricos. Na Europa,
EUA e Japão, mais de 90% dos
estudantes têm computador. O
acesso no Brasil é hoje equivalen-
te ao na Europa no ano 2000.

O estudo aponta ainda a de-
sigualdade do acesso à infor-
mática no Brasil. Entre os
mais ricos, 86% têm computa-
dor e internet em casa – taxa
equivalente a dos alunos de
países ricos. Entre os mais po-
bres, apenas 15% têm as ferra-
mentas em casa.

Leia. Bento XVI envia sua 1ª
mensagem pelo Twitter

estadão.com.br/internacional

No Brasil, metade
dos alunos não tem
acesso a computador

● Saber ler e calcular já não
basta. O Pisa avaliou pela pri-
meira vez a leitura digital de
estudantes, para examinar a
capacidade de “acessar, admi-
nistrar, integrar e avaliar a in-
formação” na internet. Ou se-
ja, analisou a capacidade dos
jovens de construir novos co-
nhecimentos a partir de textos
eletrônicos.

Apenas 19 países participa-
ram – o Brasil não entrou por
causa do baixo número de
computadores nas escolas.
Os que melhor se saíram fo-
ram os alunos sul-coreanos,
seguidos pelos da Nova Zelân-
dia, Austrália, Japão, Hong
Kong, Islândia e Suécia. / J.C.
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A Universidade de São Paulo
(USP) aprovou ontem, em reu-
nião do Conselho Universitário
(CO), sua instância máxima, a
criação de 160 vagas de gradua-
ção em dois câmpus do interior:
120 em cursos de Engenharia em
Lorena e 40 de bacharelado em
Administração em Piracicaba.
Foi aprovada ainda a transferên-
cia para Santos, no litoral, do cur-
so de Engenharia de Petróleo,
que hoje está na capital. A mu-
dança, que ocorrerá em 2012, foi
adiantada pelo Estado em maio.

Com as mudanças, o vestibu-
lar da Fuvest deste ano passa a
contar com 200 novas vagas, já
que no ano passado a instituição
havia criado outros dois cursos:
Ciências Biomédicas e Saúde Pú-
blica, ambos na capital e com 40
vagas cada um. O curso de Admi-

nistração da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq), em Piracicaba, valerá a
partir de 2013.

Já as vagas da Escola de Enge-
nharia de Lorena (EEL) valerão
para este ano e serão distribuí-
das da seguinte forma: 40 em En-
genharia Física, curso diurno; 40
em Engenharia Ambiental, tam-
bém diurno; e mais 40 em Enge-
nharia de Produção, noturno.

O CO também aprovou a mu-
dança de nome e de currículo do
curso de Engenharia Industrial
Química da EEL, que passa a se
chamar Engenharia Química. O
número de vagas foi mantido.

O conselho ratificou também
a avaliação por pareceristas para
a progressão horizontal dos do-
centes na carreira. Serão instituí-
das uma Comissão Central de
Avaliação para Progressão de Ní-
vel na Carreira Docente (CCAD)
e Comissões Setoriais Temáti-
cas, responsáveis pelo novo siste-
ma de avaliação dos professores.

‘Meu neto é visto como delinquente’

São 120 para Engenharia
em Lorena e 40 para
Administração em
Piracicaba; Santos terá
Engenharia de Petróleo

Prova avalia
leitura de textos
na internet

Ocimara Balmant
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Escolas públicas de São Paulo
recusam adolescentes em li-
berdade assistida, ou seja, que
cometeram infração e cum-
prem medida socioeducativa
fora da Fundação Casa. O Mi-
nistério Público e ONGs que
trabalham com a assistência a
esses jovens têm recebido de-
núncias de familiares que não
conseguem efetuar a matrícu-
la. Há relatos de alguns que per-
deram o ano letivo. Pela lei, to-
das as crianças e adolescentes
têm direito à educação.

Umdos casos investigadospela
promotoria ocorreu na Escola Es-
tadual Martins Pena, na zona sul.
Apesar de terem efetuado a rema-
trícula no fim do ano passado, 21
alunos foram transferidos com-
pulsoriamente para uma escola
municipal. Só souberam da notí-
cia no primeiro dia letivo, ao se-
rem impedidos de assistir à aula.

“Foi uma expulsão branca”,
diz César Barros, orientador so-
cial da Crê Ser, ONG que acom-
panha dois dos jovens transferi-
dos. O retorno à escola de ori-
gem só foi possível graças à mobi-
lização das famílias e à interven-
ção da Defensoria Pública.

Segundo Barros, no prontuá-
rio de um deles, o endereço ha-
via sido adulterado para justifi-
car a transferência. “O outro, de
13 anos, mora a duas quadras da
escola Martins Pena. Que senti-
do faria a transferência?”

Na zona leste, mais da metade
dos jovens acompanhados pela
organização Arte de Viver está

fora da escola. “Quando um de-
les tenta fazer a matrícula, é colo-
cado numa fila e fica numa espe-
ra que não tem fim. Tive casos de
jovens que perderam o ano leti-
vo”, diz Nilza Rocha, gerente de
serviços. Dos 123 atendidos pela
ONG, 77 estão fora da escola.

Como frequentar uma escola é
obrigatório para quem está em li-
berdade assistida, ficar fora dela
atrapalha afinalização do proces-
so. “Pedi à Secretaria Municipal
de Assistência Social a relação

das ONGs que trabalham na rein-
serção desses jovens. Quero sa-
ber em quais escolas elas enfren-
tam resistência”, diz João Paulo
Faustinoni e Silva, promotor do
Grupode AtuaçãoEspecial deDe-
fesa da Educação (Geduc).

Além do problema estrutural da
rede,queoperacomcarênciadeva-
gas, os técnicos citam como moti-
vos da exclusão de razões conheci-
das – como a suposição de que es-
ses alunos são indisciplinados e de
que os pais não querem que os fi-

lhosestudemcomummenorinfra-
tor – a gargalos mais tênues, como
a distorção entre série e idade.

Jeitinho. Para driblar a resistên-
cia, as ONGs usam diferentes es-
tratégias no caso dos adolescen-
tes oriundos da Fundação Casa.
Como era frequente os familia-
res relatarem que a escola impu-
nha dificuldades ao saber que o
adolescente encaminhado cum-
pria medida socioeducativa, a
ONGArte deViver mudouaabor-

dagem.Hoje,acionao PoderJudi-
ciário. “Usávamos a Justiça em
última instância. Agora, nem da-
mos o encaminhamento para a
mãe. Faço o relatório e solicito a
intervenção do juiz”, diz Nilza.

No Serviço Social Bom Jesus,
na zona sul, o adolescente é ins-
truído a não contar que está em
medida socioeducativa. “Quan-
do consegue a vaga sem ter de
apresentar o papel, ele entra sem
a carapuça de LA (liberdade assis-
tida). Aí, nesse ‘anonimato’, ele

consegue assumir outro papel”,
diz o técnico Bruno Palhares.

Para a gestora da Crê Ser, é pre-
ciso mudar o sistema de inser-
ção dos adolescentes que saem
da internação. “O correto seria
que ele saísse da escola da Funda-
ção Casa e fosse transferido auto-
maticamente. Hoje, quando pe-
ga a ficha, a escola já vê o LA em
cima”, diz Viviane Nunes.

Reação. Em nota, a Secretaria
de Estado da Educação disse que
não compactua com a atitude ar-
bitrária da diretora da escola
Martins Pena e, assim que a Dire-
toria Regional de Ensino Sul 1 to-
mou ciência do ocorrido, orde-
nou que todos os alunos retor-
nassem para a unidade imediata-
mente. E disse que enviou uma
comissão de supervisores à esco-
la para orientar a direção e evitar
casos semelhantes.

Escolas recusam alunos em liberdade
assistida; promotoria vai investigar

Teresa, avó de Tiago, que cumpre medida de liberdade assistida (nomes fictícios)

Exclusão. Escola Estadual Martins Pena, na zona sul, que fez transferência compulsória de aluno em liberdade assistida

Entre 65 países
avaliados, apenas 10
estão em situação pior
que a brasileira, indica
levantamento do Pisa

estadão.com.br

Educação. Familiares de jovens que cometeram infração e cumprem medida socioeducativa fora da Fundação Casa estão pedindo
ajuda ao Ministério Público e a ONGs após terem solicitação de matrícula recusada; lei assegura a esses adolescentes direito à educação
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