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-FORTALEZA E RIO- Cynthia Corvel-
lo, de 42 anos, está no 3º perío-
do do curso deHistória naUni-
versidade Federal do Ceará
(UFC). Dentro de sala, a única
característica que a difere dos
colegas é a tornozeleira eletrô-
nica usada para o governomo-
nitorar seus passos. Cynthia é a
primeira interna do Instituto
Penal Feminino (IPF) Desem-
bargadora Auri Moura Costa,
em Aquiraz, RegiãoMetropoli-
tana de Fortaleza, a fazer facul-
dade fora do presídio. Presa
em 2010, ela foi condenada a
25 anos por coautoria em um
duplo homicídio. Em 2011, a
detenta prestou o Exame Naci-
onal do Ensino Médio (Enem)
e ingressou na UFC. Graças a
uma autorização judicial, ela
passou a deixar o instituto to-
das as manhãs para estudar e
só retornar à noite.
Cursar uma graduação é pri-

vilégio de 127 internos do sis-
tema carcerário, ou seja, 0,02%
do total de 533.027 presos no
país. Os dados são do Sistema
de Informações Penitenciárias
(Infopen), do Ministério da
Justiça, relativos a outubro de
2012. Muitos deles estudam a
distância, quando há essa op-
ção, mas a maior parte conse-
gue autorização judicial para
fazer o curso presencial.

FACULDADE EM PRESÍDIO
Cynthia sai de Aquiraz de ôni-
bus, às 5h30min, rumoaobair-
ro de Benfica, em Fortaleza,
onde funciona o curso de His-
tória da UFC, e volta no fim da
tarde. Quando não está na fa-
culdade, estuda na cela ou na
biblioteca da unidade. Suas
médias variam de 9 a 10.
— Quero ser professora.

Gostaria muito de dar aula no
sistema penitenciário, aqui ou
no presídio masculino. Se teve
uma Cynthia aqui, pode ter
uns “Cynthios” espalhados por
aí também—brinca a detenta,
observando que, na cadeia, o
preso tem altos e baixos e que
o educador precisa estar pre-
parado para lidar com isso.

No presídio em Aquiraz, 13
colegas de Cynthia fazem gra-
duação de Filosofia dentro da
instituição, graças a uma parce-
ria entre a Faculdade Católica
do Ceará e o governo estadual.
Inaugurado há dois meses, o
curso é o segundo ministrado
no sistema prisional cearense.
De 2006 a 2010, presos do Insti-
tuto Penal Professor Olavo Oli-
veira (IPPOO) II, em Itaitinga,
estudaram Teologia. Mês que
vem, a Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) abre um ci-
clo básico para graduações de
CiênciasHumanas, comoDirei-
to e Ciências Sociais, na peni-
tenciária Raymundo Asfora, em
Campina Grande.
— Hoje, a gente senta para

conversar não apenas sobre
coisas lá de fora, como festas,
mas sobre Sócrates e Platão.
Tudo pra mim, atualmente, é
ligado à Filosofia — comenta
Heloísa da Guia Xavier, de 38
anos, interna do Auri Moura
Costa, que foi condenada a 47
anos de detenção e já cumpriu
cinco anos da sua pena.
Campi em penitenciárias

são raros num país onde 88%
dos detentos não terminaram
a escola e cujos governos fa-
lham em instalar educação bá-
sica em todo seu sistema prisi-
onal. Este mês, estão comple-
tando dois anos desde a pro-
mulgação da Lei 12.433, que
dá direito à redução de pena
para internos que estudam ou
trabalham. Conforme O GLO-
BO noticiou ontem, porém,
das 1410 instituições penais no
Brasil, 40% (565) não têm se-
quer sala de aula, segundo da-
dos do Ministério da Justiça.
Hoje, só um em cada dez de-
tentos no país estudam.
Muitos presos que prestam

vestibular têm desempenho
ruim. Ano passado, 23.575 in-
ternos participaram do Enem
para Pessoas Privadas de Li-
berdade (PPL), mas só 369
atingiram os 450 pontos exigi-
dos para a certificação de con-
clusão do ensino médio, se-
gundo informações obtidas via
Lei de Acesso à Informação.
Bruno Augusto Sperli, An-

derson Pereira e Ricardo Gal-
dino são detentos, em regime
fechado, de diferentes institui-

ções do Rio e prestaram vesti-
bular em 2012. Sperli passou
para Pedagogia na UFF, Galdi-
no foi aprovado em Física na
Uerj e Nascimento conseguiu
vaga em Pedagogia, também
na Uerj. Mas eles perderam as
vagas porque não tiveram au-
torização judicial para estudar
fora das unidades acompa-
nhados de escolta. E, no Rio,
de acordo com a Secretaria Es-
tadual de Administração Peni-
tenciária (Seap), os presídios
não oferecem possibilidade de
ensino superior a distância.

BEIRA-MAR ESTUDA TEOLOGIA
Um levantamento feito pelo
GLOBO, que acionou órgãos
das 27 unidades da federação,
constatou que apenas sete es-
tados dão a presos a opção de
ensino a distância: Paraná, Es-
pírito Santo, São Paulo, Minas
Gerais, Santa Catarina, Mato
Grosso do Sul e Rondônia.
Em Catanduvas, no Paraná,

um criminoso conhecido do Rio
se vale de uma forma antiga de
ensinoadistânciaparaobterum
diploma de ensino superior.
Desde o início deste ano, Luiz
Fernando da Costa, o Fernandi-

nho Beira-Mar, cursa Teologia
por correspondência na Facul-
dade Teológica Batista do Para-
ná, após tirar 7,4 na redação do
vestibular, cujo tema era extre-
mismo religioso no Brasil.
Todo mês, o calouro Beira-

Mar recebe na cela material
impresso com textos teóricos e
exercícios. Ao fimde cada tópi-
co, o detento faz um teste na
penitenciária, aplicado por um
professor da faculdade. Para
obter o diploma, ele deve com-
pletar 174 créditos, equivalen-
tes a 3.186 horas. Pela lei de re-
mição penal, se Beira-Mar ves-
tir a beca, terá 192 dias reduzi-
dos da pena. Quem paga os es-
tudos é a Igreja do Bacaxiri do
Paraná. Foi o capelão da insti-
tuição que recrutou o aluno,
em visita à penitenciária.
— É um curso de Humanas.

O que vai lhe adiantar um cur-
so deMedicina se ele já vai sair
da prisão idoso? Não temos
bola de cristal para saber se va-
mos mudar a personalidade
dele, mas essa é a intenção —
afirma o diretor da faculdade,
Jaziel Guerreiro Martins. l

País tem 127 detentos fazendo
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Universitária. Cynthia Corvello, de 42 anos, usa tornozeleira eletrônica para ir à faculdade fora do presídio

U
ANÁLISE

ALei12.433,de remiçãopenal
parapresosqueestudamou
trabalham,completadois anos
estemês,masacomemoração
deve ter ressalvas, afirmao
promotorRenatoMarcão ,do
MinistérioPúblicodeSãoPaulo.
Especialista emLeideExecuções
Penais (LEP), ele explicaquehá
distorçõesna remição:

—Quandoumdetentopede
paraestudar,masestánum
presídio semaulas, o juiz entende
quenãoseria justopenalizá-lo e
dáaeleumaespéciede remição
virtual.Ouseja,mesmosema
comprovaçãodequeocaraestá
estudando—explicou.

Para modernizar a LEP, foi
criada em abril uma comissão
especial no Congresso, que
deverá apresentar este ano um
anteprojeto. O objetivo é ofertar
educação que permita mudança
profissional na vida do preso.

PROMOTOR CRITICA
‘REMIÇÃO VIRTUAL’

Educação

Objetivo seria atender à
demanda pormais vagas

no ensino superior

-BRASÍLIA-Oministro da Educação,
Aloizio Mercadante, anunciou
ontem a intenção de criar uma
universidade federal de educa-
çãoadistânciaparaatenderàde-
manda por vagas no ensino su-
perior. Eledissequepretendeen-
viar projeto de lei nesse sentido
ao Congresso, em agosto. A ideia
é que a nova instituição incorpo-
reaatualUniversidadeAbertado
Brasil (UAB), ampliando o leque
de cursos de graduação ofereci-
dos. Segundo o ministro, a UAB
tem cerca de 240mil alunos.
Mercadante falou sobre o tema

após divulgar balanço de inscri-

çõesnoSistemadeSeleçãoUnifi-
cada (Sisu). O Sisu, que utiliza os
resultados do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) para
preencher vagas em universida-
des públicas, atraiu 788,8 mil
candidatos interessados em in-
gressar na faculdade no segundo
semestre deste ano. O Sisu ofere-
ceu39,7mil vagas,umamédiade
19,8 inscritos por vaga.
— É a única resposta possível

para atender a demanda—disse
Mercadante, referindo-se à edu-
cação a distância.
Em 2011, o Brasil tinha 6,7 mi-

lhões de universitários, dos quais
14,7% matriculados em cursos a
distância. Para o ministro, essa
proporção pode subir, uma vez
que em países europeus essa ta-
xa chega a 50%.

— O Brasil é um dos poucos
países que não têm uma univer-
sidade nacional pública a distân-
cia — disse o secretário de Edu-
cação Superior, Paulo Speller,
que é ex-reitor da Universidade
Federal de Mato Grosso, onde,
segundo ele, foi oferecido o pri-
meiro curso de graduação a dis-
tância no país.
Segundo Speller, a iniciativa na

época enfrentou preconceito.
Mas, observou ele, o material di-
dático preparado para os cursos
de formaçãodeprofessoresadis-
tância passou a ser copiado por
faculdades presenciais de Mato
Grosso.
No Sisu, a Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro (UFRJ) foi a
instituiçãoquemaisatraiu inscri-
tos: 124.778 estudantes para

3.669 vagas. Em segundo, ficou a
Universidade Federal Fluminen-
se (UFF), com 119.283 candida-
tos para 4.303 vagas. Segundo
Mercadante, 33% das vagas ofer-
tadas no Sisu são para cotistas, e
os candidatos cotistas represen-
tam42,4%do total de inscritos.O
ministro destacou que, na linha
do que já havia ocorrido no Sisu
doprimeirosemestre,adiferença
denota entre cotistas enão cotis-
tas oscilou entre 3% e 4% em
quatro áreas — medicina, enge-
nharia, pedagogia e licenciaturas
—,comoscotistasapresentando,
em média, um desempenho li-
geiramente pior do que os de-
mais candidatos.
Dos dez cursos mais procura-

dos no Sisu para o segundo se-
mestredesteano,oito sãodeme-

dicina. O mais procurado é o da
UFF, seguido pelo da UFRJ. Ele
enfatizou que os candidatos pre-
cisam efetivar a matricula indo
até auniversidadenosdias 21, 24
e 25 de junho.
O ministro afirmou que o pro-

grama de tutoria planejado para
atender cotistas neste primeiro
semestre ainda não foi lançado,
porque o MEC avalia a melhor
formadeorganizaroapoiopeda-
gógico.Segundoele,cadauniver-
sidade tem a própria estratégia.
Emmédia, 13%dos candidatos
que ingressaram na universi-
dade pelo Sisu foram estudar
em outros estados. Neste se-
mestre, segundo Mercadante,
96% dos inscritos do Rio opta-
ram por ficar na cidade. (De-
metrio Weber) l

Ministério da Educação planeja criar universidade federal a distância

“O Brasil é um dos
poucos países do
mundo que não
têm uma
universidade
nacional pública a
distância”
Paulo Speller
Secretário de Educação Superior

Educador questiona
oferta de programa de
aulas profissionalizantes

De acordo com a Lei 12.433, o
detento pode reduzir a pena
trabalhando ou frequentando
aulas do ensino básico ou pro-
fissionalizante. Mas o número
de presos fazendo educação
técnica é irrisório. Segundo
dados do Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen) re-
ferentes a outubro de 2012,
apenas 0,5% da população car-
cerária do Brasil têm esse pri-
vilégio, ou seja, 2.692 presos.
A explicação, entretanto, vai

além da falta de oportunida-
des oferecidas. Segundo o pro-
fessor da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de São
Paulo (USP), Roberto da Silva,
um dos motivos para a baixa
quantidade de detentos em
cursos técnicos é a escolarida-
de da população carcerária:
— Quase metade dos presos

no país tem apenas o ensino
fundamental incompleto, e is-
so atrapalha o aprendizado. O
aproveitamento no curso téc-
nico émenor quando a escola-
ridade é baixa — diz ele.
Silva ficou dez anos encarce-

rado por furto e roubo, na dé-
cada de 80. Depois, terminou a
escola, formou-se em Pedago-
gia, fez mestreado e doutora-
do. Hoje, é especialista em
educação do sistema carcerá-
rio. Ele critica a oferta de 90mil
vagas em cursos de capacita-
ção por meio do Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec).
Com a ajuda de entidades co-
mo o Senai, o projeto tem por
objetivo criar 35 mil vagas este
ano, podendo chegar a 42 mil.
Para o professor da USP,

grande parte das vagas do Pro-
natec ficarão ociosas.
— E tem a questão dos cur-

sos oferecidos. O caso clássico
é a confecção de bolas de fute-
bol: de que serve especializar o
detento numa área restrita. Ele
quase não vai ter oportunida-
de de trabalhar depois.
Para o presidente da Co-

missão de Direitos Humanos
e Cidadania da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
(Alerj), deputado Marcelo
Freixo (PSOL), incentivar o
estudo retoma uma meta do
sistema prisional, que é res-
socializar o detento. Segundo
o parlamentar, que deu aulas
no complexo de Bangu nos
anos 80 e 90, a educação é o
melhor instrumento para
reintegrar o preso.
— As prisões no Brasil só

cumprem o papel de afastar o
preso do mundo, mas não tra-
tam de buscar uma solução
para ressocializá-lo. Com edu-
cação, ele vai ter opção de vida
aqui fora e pode não voltar ao
crime — analisa Freixo. (Leo-
nardo Vieira) l

Escolaridade
baixa afeta
demanda por
curso técnico
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