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Ocampusdazona lestedaUni-
versidadedeSãoPaulo (USP
Leste) promoveestemêsum
ciclo depalestras sobre aCo-
padoMundo. Aprimeira de-
las, que falará sobre o turismo
durante a competição, é hoje.
Mas osdebates vão até o dia
30.Não hánecessidade de
inscriçãoprévia e aparticipa-
çãonão é cobrada.Mais infor-
maçõespelo telefone (0--11)
3091-1024.

APontifíciaUniversidadeCató-
lica (PUC-SP) realiza quarta-
feira, às 19 horas, umapalestra
gratuita sobre direitos huma-
nos.Quemdaráapalestra é o
coordenador-geral daAssocia-
çãoLatino-Americana contra a
Violênciapraticada contra
Crianças eAdolescentes,Gui-
lhermeCanela.O evento é
aberto aopúblico emgeral e
ocorrerá no campusdePerdi-
zesdaPUC-SP.

OSantanderBanespa eopor-
tal UniversiaBrasil inaugura-
ramumprojeto de inclusão
digital no campusdeGuaratin-
guetádaUniversidadeEsta-
dualPaulista (Unesp). A sala
tem15 computadores comco-
nexãode internet wireless. Ela
será aberta tanto à comunida-
deacadêmicaquanto àpopula-
çãode baixa rendada cidadee
servirá emprojetos de educa-
çãoa distância daUnesp.

Ogoverno federal aumentou
estemês os recursos parame-
rendaescolar. O valor per capi-
ta/diadoProgramaNacional
deAlimentaçãoEscolar para
pré-escola e ensino fundamen-
tal passoudeR$0,18paraR$
0,22.Oorçamento doprogra-
maagora édeR$ 1,5 bilhão,
para atender 37milhões de
alunos.O repasse às escolas é
feito aos Estados emunicípios,
combase noCensoEscolar.

Dezalunos doensinomédio
daescola daFundaçãoBrades-
codeOsasco conquistaramo
segundo lugar noCampeonato
Mundial deRobóticaEducacio-
nal, que ocorreuno fimde abril
nosEstadosUnidos.Oprojeto
premiadoé sobre a preserva-
çãodas tartarugasmarinhas
noBrasil e foi destaque na ca-
tegoriaPesquisaCientífica. A
FundaçãoBradescomantém
escolas em todosos Estados.
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Entidadespedemreduçãode
penaaosdetentosqueestudam

Renata Cafardo

Na Penitenciária Feminina da
Capital se escolhe entre comer,
tomarbanhoouestudar.As três
coisas acontecem diariamente
no mesmo horário, entre 16 ho-
rase20horas.Quemfazquestão
de freqüentaraescola temcomo
opções lavar-secomáguadebal-
de e jantar comida fria à noite –
caso a companheira de cela con-
corde em pegar umamarmita a
mais.
A histórica falta de organiza-
çãodaeducaçãoempresídiosno
País impulsionou um movimen-
to recente da sociedade civil. No
mêspassado,maisdecementida-
deseducacionaisededireitoshu-
manos foram a Brasília exigir
queprojetosdeleipedindoadimi-
nuiçãodapenapeloestudo–hoje
issosóocorrequandoopresotra-
balha– fossemdebatidos.
Os governos também come-
çama semexer. OMinistério da
Educação (MEC) prepara dire-
trizes para a educação carcerá-
riae,emSãoPaulo,estáemcons-
trução um projeto articulado
comasecretariadaeducaçãopa-
ra escolas de presídios. Há um
certo consenso no País de que é
precisofazermaispelaeducação
dos361,4mil presosbrasileiros.
Hoje, se há escola, comoocor-
re na Penitenciária Feminina da
Capital, ela é mantida graças à
boa vontade e à sensibilidade de
educadoresdestacadosparacui-
dardolocal.Asaulasservemape-
nasparaprepararosalunospara
examesfeitospelogovernoeque
lhes darão certificados. As mes-
masprovaspodemser feitaspor
outros adultos livres que estu-
damsozinhos,emcasa,porexem-
plo.Pormaisque freqüentea es-
cola, ninguém recebe na prisão
um certificado de conclusão de
ensino fundamental oumédio.
Apesardeumapesquisadivul-
gadarecentementemostrarque
oníveldealfabetismodospresos
paulistasésuperioraodapopula-
çãoemgeral, osdadosnacionais
indicam que 70% deles não con-
cluíramoensinofundamental(1ª
a8ªsérie).EmSãoPaulo, há 139
mil presos e 18mil estudam.

MUDANÇA DE VIDA
“Seonossoobjetivoéressociali-
zarocidadão,nãodápara fazer
isso sem educação. Ele vai sair
daprisãosemamínimaorienta-
ção para mudar de vida”, diz a
responsávelpelaáreaeducacio-
nal na Fundação deAmparo ao
Preso (Funap), Lúcia Inês Si-
queira.AentidadeéligadaàSe-
cretaria deEstado deAdminis-
tração Penitenciária e cuida
dos programas sociais nas pri-
sões.
Foraareestruturaçãodases-

colas(vertextoaolado),especia-
listas enfatizam que é preciso
ser aprovada a remissão da pe-
na por estudo, o que seria um
grande estímulo aos presos.
Desde aLei deExecuçãoPenal,
de 1984, édescontadoumdiade
pena por três de trabalho. “Se
houver diminuição da pena pa-
ra quem estuda, os presos vão
prefeririràescoladoquecostu-
rar bola. Afinal, onde ele vai ar-
rumar emprego de costurador
de bola aqui fora?”, diz a juíza
da 16ª Vara Criminal de São
Paulo, Kenarik Boujikian Feli-
ppe, da Associação Juízes pela
Democracia, uma das entida-
desqueassinamomanifestope-
la remissão da pena.
Atualmente há dois projetos

deleinaComissãodeConstitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara
dosDeputadossobreoassunto.
O Ministério da Justiça e o
MEC preparam juntos um ou-
troprojetoqueprevêumnúme-
ro maior de dias descontados
quandoopresoconcluiumciclo
de estudo, como quatro séries
doensinofundamentalouoensi-
nomédio.

PRESIDIÁRIA PROFESSORA
Na Penitenciária Feminina da
Capitalsobramcarteirasemsa-
lasdeaulaenfeitadascompági-
nasdacartilhaeparedescor-de-
rosa. Das cerca de 600 presas,
apenas 127estudam.Lá, funcio-
na bem um modelo, elogiado
por educadores, em que presi-
diárias atuam como professo-
ras. Guadalupe Ledezma, de 37
anose penade7, ensinaas cole-
gas a fazer conta de dividir.
“Elas às vezes esquecemmuita
coisanodiaseguinte,masémui-
to bom ver quando aprendem”,
diz. As professoras, orientadas
pela pedagoga Elaine Araujo,
podemtirardúvidasnas celas à
noite e têm liberdade para usar
asgíriasdaprisãoefecharapor-
ta durante as aulas.
“Fico sem graça de estudar
comprofessoradefora”,dizSel-
ma, de 31 anos, presa por tráfi-
co. Ela abandonou os estudos
no ano passado porque não ti-
nha uma professora detenta.
Hoje, assiste as aulas do ensino
médio de Taine deMello, de 25

anos, que aguarda julgamento
e, antes da prisão, estudava Fi-
sioterapia.
A escola, que tem “intervalo
para fumar” no meio das duas
horas de aulas, é protegida pe-
las presas. Em rebeliões, nin-
guémdepredaoprédioeducati-
vo, contam. Depois das aulas
convencionais, são oferecidas
ainda aulas de informática – a

internet é proibida –, de canto e
delínguas.SandraMariadaSil-
va, de 34 anos, mexeu pela pri-
meira vez num computador na
prisão.Tem três filhos “lá fora”
e acredita que o estudo vai per-
mitir que ela ajude as crianças
nas lições de casa.
“Tomo banho de balde mais
tarde, mas preencho meu tem-

podeumbom jeito”, dizLeo-
nicedeCamargo, que estava
há16anossemestudarquan-
do foi presa.
Segundoadireçãodapeni-
tenciária,aáguaéfechadaàs
19 horas porque nesse horá-
rio há troca do plantão das
guardas e é preciso fazer a
checagem das presas. As
marmitas, ainda segundo a
direção, são entregues nas
celasepodemserguardadas
pelas companheiras que não
estudam.
“Oúnicodireitoqueoscon-
denados perdem é o de ir e
vir”, diz Mariangela Gracia-
no, assessora da ONG Ação
Educativa e autora de um
mestrado na Universidade
de São Paulo (USP) sobre
educação na prisão.
A entidade, que também
participa do manifesto em
prol da remissão da pena,
destacaque aofertade esco-
ladeveser justificadaprinci-
palmente pelo direito à edu-
caçãodequalquercidadão.●
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361.401Presos
estão nas penitenciárias de
todo oPaís

70%Deles
não completaramoensino
fundamental

139Mil
presos estão emSãoPaulo

18Mil
deles estudame 40mil traba-
lhamnas prisões

76%Deles
sabem ler e escrever, taxa
maior que a dapopulação livre

Há remissão de
pena por dias de
trabalho; estudo
não é considerado
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O governo do Estado preten-
de instalar escolas formais
nos presídios que podem co-
meçarafuncionaraindaneste
ano. O projeto está sendo ela-
borado em conjunto entre as
secretarias da Educação e de
AdministraçãoPenitenciária,
pela primeira vez depois de
maisde30anossemessacoo-
peração.
As primeiras iniciativas de
escolas em presídios ocorre-
ram nos anos 70, segundo a
pesquisadora da ONG Ação
Educativa, Mariangela Gra-
ciano.Professoresdaredepú-
blicaiamàspenitenciáriaspa-
radaraulas,masomodeloaca-
bouporumaproibiçãodedes-
locaressesprofissionais.
Onovoprojeto,explicaaas-
sistente técnica da secretaria
daEducação,HuguetteTheo-
doro da Silva, deve oferecer
aos professores da rede a op-
ção de lecionar nos presídios.
Ogoverno aindaestuda se se-
rão criadas novas escolas nas
prisõesouseelas funcionarão
atreladas a outras do lado de
fora.“Queremosevitaroestig-
ma de ter um certificado de
conclusão como nome de um
presídio”,dizHuguette.

PROGRAMA PILOTO
O Ministério da Educação
(MEC) tem projetos na mes-
ma linha e organiza em julho
umseminárionoPaísparadis-
cutir as primeiras diretrizes
nacionais da educação prisio-
nal.Umprogramapilotodogo-
verno federal já começou em
seisEstados –Paraíba,Goiás,
RiodeJaneiro,Tocantins,Rio
GrandedoSul eCeará.
A idéia é capacitar profes-

sores e agentes penitenciá-
rios, alémdeestudarmetodo-
logiasemateriaisdidáticospa-
raoensinodepresos.“Épreci-
so uma formação diferencia-
da para trabalhar com al-
guém que tem sua liberdade
limitada,nãoacessaainternet
e está em um ambiente não
muito propício à aprendiza-
gem”, diz o diretor de Educa-
çãodeJovenseAdultos(EJA)
doMEC,Timothy Ireland.
Tanto o ministério quanto

o governo estadual apóiam a
continuidade da utilização de
professores presos. “São lide-
rançaseelosentreogrupoea
aprendizagem”,dizHuguette.

ABANDONO
Adiscussão sobreaeducação
penitenciária foi esquecida
poranosnoBrasil.Sãopoucas
aindahojeas tesesdemestra-
dooudoutoradosobreotema.
A própria Lei de Diretrizes e
BasesdaEducação(LDB)fala
apenas da EJA, sem mencio-
nar o ensino nos presídios. A
educação é tida como obriga-
tória apenas na Lei deExecu-
çãoPenal,de1984.OPlanoNa-
cional de Educação também
prevê implantação em todo o
sistemaprisional deunidades
deensino.
Aindasãopoucososindica-

doresnoPaíssobreoassunto.
Não se sabe ao certo quantos
presosestudam,porexemplo.
No fim de abril, foi divulgado
pelaprimeiravezumíndicede
analfabetismodospresospau-
listas, cujo resultado sur-
preendeu por mostrar que
75%dessapopulação temboa
compreensão de leitura e es-
crita.● R.C.
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