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a tradicional Escola Estadual 
(EE) Carlos Escobar, situada no 
Tatuapé, zona leste da capital, 
o trabalho é intenso, apesar do 
atual período de férias. As paredes 
internas do estabelecimento estão 
sendo pintadas, para que na volta 
às aulas os 330 alunos de ensi-
no fundamental que ali estudam, 
em período integral, encontrem 
um ambiente mais limpo, bonito 
e acolhedor. O detalhe é que a 
pintura está sendo executada por 
aproximadamente 20 reeducan-
dos do regime semiaberto do sis-
tema penitenciário.

das 13 às 17 horas. A diretora da escola, 
Rosely Tavares Ribeiro, tem somente elo-
gios para os participantes: “São pessoas 
tranquilas, e o trabalho é muito bom. Estão 
ajudando a escola”.

O Via Rápida Expresso oferece cursos 
de curta duração, na área da construção 
civil (pintores), para presos do regime 
semiaberto, internos em regime de semi-
liberdade da Fundação Casa e trabalhado-
res desempregados. A formação tem dois 
módulos: uma parte teórica, de 25 horas, e 
atividades práticas, de 75 horas, desenvol-
vidas em escolas e outros prédios públicos.

Certificado – Supervisionando o 
trabalho, está o responsável pelo curso de 
pintor de obras, o instrutor técnico Isaias 
Anselmo de Souza. “É a décima turma que 
eu formo”, diz.

“A maioria tem interesse no curso, 
porque o certificado de pintor de obras é 
válido em todo o território nacional”, ava-
lia Souza. “O relacionamento com eles é 
tranquilo, procuramos não invadir a vida 
particular de cada um.”

A gerente de organização escolar da 
EE Carlos Escobar, Edna Canali Blandini, 
que também é diretora-executiva da 
Associação de Pais e Mestres (APM) do 
estabelecimento, destaca a economia pro-
porcionada pelo programa. “Sem isso, terí-
amos de contratar mão de obra e comprar 
parte do material. Temos poucos recursos, 
porque a comunidade da região é simples”, 
justifica. A APM costuma bancar parcial-
mente as despesas com a manutenção.

A supervisora de ensino da Diretoria 
de Ensino Leste 5, Maria Cristina Tomé, 

chama a atenção para a importância da 
ressocialização, e completa: “Além de 
embelezar a escola, um programa como 
esse nos aproxima do detento. Ele pode 
ter cometido um erro, mas é um cidadão 
como nós”.

Eliana Negreiros, também supervisora 
de ensino, diz ter conhecimento de que o 
mesmo trabalho foi feito em outras unida-
des de ensino e avaliado como “muito posi-
tivo”. “Vemos aqui como eles fazem bem a 
pintura dos corredores e também o reparo 
das lousas”, acrescenta.

Participação – O coordenador de 
Reintegração Social e Cidadania da SAP, 
Mauro Rogério Bitencourt, afirma: “Temos 
uma avaliação extremamente positiva 
do programa, que congrega os requisitos 
essenciais à reintegração social: profissio-
nalização e contato com a sociedade. Além 
disso, o resultado é a pintura, não apenas 
nas escolas, mas em outros prédios públi-
cos também”.

A intenção da SAP, de acordo com 
Bitencourt, é ampliar o programa. “O pes-
soal das  escolas está adorando. Isso está 
humanizando o sistema prisional, porque 
estamos levando um ser humano para fazer 
o trabalho. É gente como a gente”, diz.

O reeducando Roberto, um dos que 
estão pintando a Carlos Escobar, diz ter 
ficado contente com a oportunidade. “A 
única coisa que não é legal é que são pou-

Escolas são pintadas por reeducandos
do sistema penitenciário paulista

Programa Via Rápida 
Expresso possibilita 
reinserção social de presos 
do regime semiaberto

N

Esse grupo foi selecionado 
para receber qualificação pro-
fissional por meio do Programa 
Via Rápida Expresso, ação do 
Governo do Estado oferecida pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SDECTI). A iniciati-
va que está sendo realizada nas 
unidades de ensino é uma parce-
ria entre a SDECTI, a Secretaria 
da Administração Penitenciária 
(SAP) e a Secretaria de Estado da 
Educação. Neste mês, a ação ocor-
re em 40 municípios paulistas.

O grupo que está na Carlos 
Escobar iniciou as atividades no 
dia 10 e ficará até o dia 26, traba-
lhando de segunda a sexta-feira, 

cos dias. Poderíamos trabalhar mais e pin-
tar outras unidades, o ano todo”, afirma. 
“O curso é bom e o pessoal da escola nos 
tratou muito bem, fomos bem recebidos.”

Seu colega no ofício de pintor, o ree-
ducando Ricardo, conta que, embora já 
tenha experiência em trabalhos na cons-
trução civil, o curso o ajudou: “Aprendi 
coisas novas, como calcular a metragem 
para poder cobrar o serviço. E a parte de 
ser empreendedor também, para abrir 
um negócio próprio”. O curso do Via 
Rápida Expresso abrange explicações 
sobre como se tornar um microempre-
endedor individual (MEI). Para Ricardo, 
a presença na escola foi positiva: “Eu me 
senti bem. Lembrei até do meu tempo de 
colégio. O amor e o carinho do pessoal da 
escola são muito bons. Seria importante 
as pessoas abrirem as portas para quem 
quer trabalhar”.

Remição – Os participantes têm 
ainda a possibilidade de remição de 
pena. “A cada três dias trabalhados, eles 
têm um dia de pena a menos”, informa 
Bitencourt.

O instrutor Isaias Souza avalia que o 
programa é uma forma efetiva de reinser-
ção social e familiar: “Um dos participantes 
comentou que, na visita de domingo, o pai 
lhe disse que estava muito contente por ele 
ter feito o curso e que, quando sair, irão 
trabalhar juntos”.

Souza teve a iniciativa de pedir a todos 
os seus alunos que escrevessem, ao final 
da parte teórica, uma redação na qual 
expressassem o que acharam do curso. 
“Pela redação dá para saber como eles vão 
se comportar na prática. A maioria escreve 
que não conhecia a arte da pintura, pensa-
va que era somente pegar o rolo e pintar. 
Citam muito a parte do empreendedoris-
mo. É uma porta que se abre, porque existe 
mercado para essa área”, relata.

Realizada desde o início do ano passa-
do, a iniciativa levou 4,7 mil reeducandos a 
realizar pinturas nas escolas (veja quadro). 
O número de participantes qualificados 
nos cursos é maior ainda, totalizando 17,6 
mil pessoas: 1,8 mil em 2015, 10 mil no ano 
passado e 5,8 mil neste ano (até julho).

Cláudio Soares

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Período Nº de
escolas

Nº de 
reedu-
candos

Janeiro 
de 2016 19 455

Julho de 
2016

23 1.025

Janeiro de 
2017 58 1.525

Julho de 
2017 (*) 66 1.695

Total 166 4.700

Pinturas nas escolas

(*) Situação no dia 18, sujeita a
mudanças até o fim do mês
(Fonte: SAP)

Reeducandos – Trabalho na EE Carlos 
Escobar começou no dia 10 e vai deixar as 
paredes da escola mais bonitas e coloridas

Programa – Uma porta que se abre

Souza, instrutor técnico, orienta reeducando

Eliana, Edna, Maria Cristina e Rosely – Somente elogios para os participantes
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