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Aluno custa menos que detento
Gastos revelam subinvestimento e má gestão na educação e ineficiência do sistema prisional
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E nquanto o país investe mais de
R$ 40 mil por ano em cada pre-
so em um presídio federal, gas-
ta uma média de R$ 15 mil

anualmente com cada aluno do ensino
superior — cerca de um terço do valor
gasto com os detentos. Já na compa-
ração entre detentos de presídios es-
taduais, onde está a maior parte da po-
pulação carcerária, e alunos do ensino
médio (nível de ensino a cargo dos go-
vernos estaduais), a distância é ainda
maior: são gastos, em média, R$ 21 mil
por ano com cada preso — nove vezes
mais do que o gasto por aluno no en-
sino médio por ano, R$ 2,3 mil. Para
pesquisadores tanto de segurança pú-
blica quanto de educação, o contraste
de investimentos explicita dois proble-
mas centrais na condução desses se-
tores no país: o baixo valor investido
na educação e a ineficiência do gasto
com o sistema prisional.

Apenas considerando as matrículas
atuais, o chamado investimento públi-
co direto por aluno no país deveria ser
hoje, no mínimo, de 40% a 50% maior,
aponta a Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação, que desenvolveu um
cálculo, chamado custo aluno-quali-
dade, considerando gastos (de salário
do magistério a equipamentos) para
uma oferta de ensino de qualidade.

— Para garantir a realização de to-
das as metas do Plano Nacional de
Educação que está tramitando no Con-
gresso, seriam necessários R$ 327 bi-
lhões por ano, o que dobra o investi-
mento em educação — afirma Daniel
Cara, coordenador da campanha.

Verbas minguadas
para educação
● Para Cara, não seria o caso de falar
em sobreinvestimento no preso, “até
porque vemos como é precária a situa-
ção das penitenciárias brasileiras”, e
porque, lembra ele, a prisão é uma
“instituição total, o preso vive lá”:

— Mas há, sem dúvida, subinvesti-
mento em educação. O que é mais gra-
ve se considerarmos que, nos direitos
sociais, a educação é o que abre as
portas para os outros direitos. A vio-
lência não vem pela pobreza, vem pela
desigualdade. Por isso, um investimen-
to maior no conjunto dos direitos so-
ciais, e aí se inclui a educação, poderia
diminuir a despesa com segurança.

O gasto com educação poderia me-
lhorar com maior foco na aprendiza-
gem, destaca Mozart Neves Ramos,
do Todos pela Educação e do Conse-
lho Nacional de Educação (CNE):

— É verdade que o Brasil ainda in-
veste pouco na educação básica, e
mais dinheiro é fundamental. No en-
tanto, é necessário que a verba che-
gue à escola e que seja mais bem apli-
cada. Melhorar a eficiência da gestão
dos recursos é importantíssimo. Uma
boa gestão pode criar uma escola
motivadora. E um aluno que tem su-
cesso escolar raramente
abandona a escola e está
mais longe de ser preso.

— Minha mãe, que está
presa há três meses, estu-
dou só até a 2 a- série. Eu
acredito que ela está presa
também por conta do pouco
conhecimento que tem. Nun-
ca soube que carreira seguir,
nunca teve um ensino que a
fizesse ter alguma perspecti-
va — diz Debora Magalhães,
filha de Vitânia, presa por
tráfico de drogas em Bangu.

Secretário estadual de Edu-
cação do Rio, Wilson Risolia
diz que o país está preferindo
“gastar mais com o sinistro do que
com o seguro”:

— É uma irracionalidade, um pas-
sivo que o Estado precisa resolver.
Nos países da Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), o custo por aluno no nível
superior é cerca de três vezes maior
do que na educação básica. No Brasil,
é bem maior (mais de seis vezes). Mas
não é suficiente aumentar o gasto, é
preciso melhorar a qualidade. No Rio,
fizemos uma recontagem de alunos e
vimos que havia 120 mil que, apesar
de constarem na base de dados, não
eram mais da rede. A verba era pas-
sada para alunos que não existiam;
um número X de provas ia para o co-

légio, e parte era jogada no lixo, por
exemplo. Corrigindo, foram R$ 111
milhões alocados em outros lugares.

Apesar de a diferença entre o cus-
to do aluno universitário e o do pre-
so em presídios federais ser menor,
ela é o que choca, diz o sociólogo
Michel Misse, professor da UFRJ:

— Esse é um dado impressionan-
te, porque o custo de um universi-
tário, pelos gastos que uma univer-
sidade deve ter com pesquisa, deve-
ria ser bem maior. É o custo de você
formar um cientista, um médico, um
engenheiro — afirma Misse, para
quem, porém, não se deve pensar

que uma prisão custe pouco. — O
preso mora lá, e um aluno não mora
na escola. O problema é analisar o
gasto que se tem em relação às con-
dições dos presídios.

Presidente do Conselho Nacio-
nal de Secretaria de Justiça, Direi-
tos Humanos e Administração Pe-
nitenciária (Consej), Carlos Lélio
Lauria Ferreira diz que quanto
mais baixo o custo com o preso,
piores as condições:

— O preço varia de acordo com o
tratamento. Se o valor é baixo, des-
confie. A alimentação pode ser lava-
gem. No Brasil, a média de custo de

um preso num presídio estadual é de
R$ 1,7 mil por mês. Mas nessa conta
não está incluído o custo social e pre-
videnciário. No presídio federal, o
custo é mais elevado. O aparato tec-
nológico é caro, os salários dos ser-
vidores são mais altos e o número de
agentes por preso é maior. Graças a
isso, o país não gasta menos de 7 mil
por preso ao mês.

— Apesar de investirmos tanto, as
condições de regenerar alguém são mí-
nimas. A pessoa é, na maioria das ve-
zes, submetida a condições que a tor-
na pior. É como se negássemos outra
oportunidade — conclui Mozart.

Penas alternativas
reduziriam custo da
população carcerária
Gestão privada de unidades
também é apontada como
mais barata e eficiente
● Aplicar mais penas alternativas é
uma das medidas que profissionais
da área sugerem para reduzir os cus-
tos com a população carcerária.

— Em torno de 30% dos homens e
60% das mulheres estão presos por
pequenos delitos — diz o professor
da pós-graduação da PUC-RS Rodri-
go Ghiringhelli de Azevedo.

Outra ação seria controlar me-
lhor a situação dos presos, libertan-
do logo os que já cumpriram pena.

— Gasta-se R$ 1,7 mil por mês
(num presídio estadual) para o pre-
so viver num lugar onde o sanitário
é um buraco, não ter acesso a edu-
cação, saúde... Prender é caro, mas
o valor é alto para o que existe —
diz o juiz federal Fernando da Costa
Tourinho Neto, supervisor de Moni-
toramento e Fiscalização do Siste-
ma Carcerário do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

— Deve haver maior acompanha-
mento dos gastos pelo Judiciário e
pelo Ministério Público. E o Congres-
so deve discutir quando é preciso
prender. Como está, criminosos de
menor porte têm contato com líderes
de facção — completa Renato Sérgio
de Lima, secretário-executivo do Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública.

Para Carlos Lélio Lauria Ferreira, do
Consej, o repasse da administração ao
setor privado melhoraria a gestão:

— Ceará, Amazonas, Espírito Santo,
Sergipe e Bahia terceirizam alguns pre-
sídios. O contrato prevê custo fixo por
preso e as assistências prestadas.
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DEBORA MAGALHÃES, ao lado do colega Alexandre, diz que o pouco estudo contribuiu para que a mãe fosse presa há três meses

‘Gostaria que investissem mais em mim’
Estudante do Rio reclama da falta de professores na rede estadual

● Alunos da escola estadual Leopoldina da Silveira, em
Bangu, Zona Oeste do Rio, Wellington Guimarães, Rafael
Tavares e Luciana Ribeiro, todos com 18 anos e no 3o- ano
do ensino médio, tentam garantir uma vaga na univer-
sidade, mas se ressentem dos problemas que a escola
apresenta e que pode deixá-los longe de seus objetivos.

— No 1o- ano, ficamos sem professor de Química e Bio-
logia. Daí, chegamos ao 2o- e o professor partia da ideia
que havíamos tido aula. Este ano, só temos quatro tem-
pos de Matemática por semana, mas temos dois tempos
para uma aula de projeto, na qual devemos contar a his-
tória do bairro. Além disso, as salas são lotadas e o calor
é intenso — conta Wellington, que tenta vaga no curso de

Biologia. — Gostaria que investissem mais em mim e na
escola pública, onde estão as pessoas que mais preci-
sam, que muitas vezes moram em comunidades, que
têm no estudo a chance de prosperar.

— A sensação é que a escola dá o currículo mí-
nimo. E que, com outros problemas, como a falta de
professores e de livros, a biblioteca pequena, mesmo
a turma que poderia avançar não vai adiante — diz
Rafael, que quer ser engenheiro.

Luciana tem um outro temor: chegar à faculdade e
encontrar dificuldades.

— Tenho medo de ter dificuldade de acompanhar as
aulas por conta das deficiências que trago. Eu não sei por
que temos aula de projeto na escola. Não seria melhor
termos mais tempos de Matemática ou de Português? Ou
reforço do que perdemos por falta de professores? — diz
Luciana, que quer cursar Arquitetura.

No Rio, segundo dados da Secretaria de Estado de
Educação, o orçamento para 2011 é de R$ 3,2 bilhões.
Cada um dos 1,175 milhão de alunos da rede custa, por
ano, R$ 2,7 mil. No ano que vem, o orçamento será de
R$ 3,8 bilhões. E, graças a uma recontagem na base de
alunos, o gasto com o 1,055 milhão de estudantes que
a rede terá vai ser de R$ 3,5 mil por ano.

Presidente do Instituto Alfa e Beta, João Batista
Oliveira acredita que investir apenas mais dinheiro
não é o melhor caminho:

— Triplicar o que gastamos com educação nesse sis-
tema que está aí não adianta. É desperdício. Existe um
problema de gestão. Nos últimos anos, o Brasil mais que
dobrou o que gastava e a qualidade não aumentou.LUCIANA, RAFAEL e Wellington criticam currículo escolar

● BRASÍLIA. O quinto presídio federal
prometido pelo ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ainda durante seu
primeiro mandato sairá do papel em
2012. Segundo o Ministério da Justi-
ça, a unidade será construída no Dis-
trito Federal para abrigar autorida-
des, mulheres, presos que colabora-
rem com a Justiça e detentos em trân-
sito. Foram erguidas pela União até
agora quatro penitenciárias, em Ca-
tanduvas (PR), Campo Grande, Porto
Velho e Mossoró (RN).

Segundo técnicos do governo, os
investimentos foram importantes
especialmente para abrigar presos
que precisam, por exemplo, ficar
em unidades de segurança máxima.
O quadro mais crítico está mesmo
nos estados e municípios, onde as
penitenciárias estão superlotadas e
com déficit de vagas.

É para tentar contornar a situa-
ção que o Ministério da Justiça lan-
ça esta semana o programa nacional
de apoio ao sistema prisional, com
investimentos de R$ 1,1 bilhão em
obras emergenciais e construção de
cadeias públicas. ■

Governo federal fará
novo presídio em
Brasília em 2012
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Campanha Nacional
pelo Direito à Educação,
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50% maior,
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matrículas atuais

Hoje há 512 mil
presos no país.
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homens, está preso
por pequenos delitos ou
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das mulheres, esse
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de 60%
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 3.




