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1. RESUMO 

O presente estudo objetiva verificar os índices de analfabetismo apresentados 

por presos negros e não negros no sistema penitenciário do Estado de São Paulo e 

conhecer as representações sociais construídas pela sociedade civil e “segurança 

pública” sobre a população carcerária em geral e ao negro, em particular. 

  O método utilizado para a obtenção dos possíveis resultados, baseia-se em 

pesquisas bibliográficas, documentais e estatísticas. Com elas será possível 

comprovar - ou não - a condição educacional inferior do negro quando comparada 

ao do não negro. A esse respeito procurarei também investigar nos prontuários 

carcerários o perfil sócio-demográfico do preso, tais como: cor/raça, faixa etária, 

grau de escolaridade, sexo, entre outros.  

Como resultados preliminares baseei-me em pesquisas e estudos produzidos por 

estudiosos destas questões. A este respeito o estudo de HOLLANDA (2011) revela 

que o negro é um “cliente preferencial” do sistema carcerário no Brasil. Cabe 

destacar que consultei relatório1 da ONU – Organização Nacional das Nações 

Unidas – que ao tratar do perfil social dos encarcerados revelou ser, em sua maioria 

jovens, negros do sexo masculino e oriundos das regiões periféricas locais. 

2. INTRODUÇÃO 

.  Este estudo nasceu no ano de 2013 quando do inicio de meu estágio junto ao 

Sistema Penitenciário, localizado no Estado de São Paulo. Nele uma de minhas 

funções era fazer as leituras de bilhetes escritos pelos presos quando das 

solicitações de benefícios. Dessa forma, chamou-me atenção o fato de que a 

esmagadora maioria desses bilhetes são inelegíveis, com problemas de redação e 

erros de ortografia graves o que me leva supor que  muitos presos são analfabetos 

ou analfabetos funcionais2. Diante do exposto, surgiu-me o desejo, e até mesmo a 

obrigação, de entender as possíveis justificativas para esta realidade: Será que a 

Constituição Federal (1988), esta sendo cumprida em sua amplitude, no sentido de 

garantir o direito à educação básica, ao jovem antes de ser inserido no cárcere? E a 

                                                           
1
“ Segundo Relatório Nacional do Estado Brasileiro” apresentado no mecanismo de revisão periódica 

Universal do Conselho de Direitos humanos das Nações Unidas – 2012 

2
 Como analfabetos funcionais me utilizo do conceito desenvolvido pelo IBGE – que considera 

estarem nestas condições “pessoas de uma determinada faixa etária que tem escolaridade de até 3 

anos de estudo em relação ao total de pessoas na mesma faixa etária” (IBGE, 2010).  
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Lei de Execução Penal (7.210 de 11 de julho de 1984) que garante a assistência 

educacional (art. 11, inciso IV), sendo o ensino de 1º grau obrigatório (art. 18)? 

 Tendo em vista o que se é retratado no tocante ao perfil do encarcerado, o 

questionamento veio no sentido de investigar se a questão cor/raça se faz presente 

dentro desse sistema. No Brasil, os pesquisadores que se propõem a estudar as 

questões étnico- raciais enfrentam sérias dificuldades. A principal justificativa está no 

fato de que ainda persiste a crença no mito da democracia racial . De fato, existe 

uma alienação racial por parte dos brancos e negros no sentido de que todos são 

iguais em direitos e deveres. Contudo podemos evidenciar, por comprovações de 

estudos, que a raça preterida é a do negro. Porém, como não há, em larga medida, 

admissão de que existe discriminação racial, não há necessidade de se falar sobre 

preconceitos raciais. SOUZA, (2002). 

A maioria da população negra das grandes cidades, em função da 

discriminação racial e social a que está sujeita, concentra-se na periferia dos centros 

urbanos, onde os serviços de infraestrutura são mais deficientes ou inexistentes e as 

oportunidades econômicas e educacionais, as mais precárias (ROLNIQ, apud 

SOUZA, 1995). 

3. OBJETIVOS 

  Identificar o perfil sócio-demográfico do encarcerado; Verificar o desempenho 

das variáveis cor/raça no sistema penitenciário do Estado de São Paulo; Saber se o 

negro encarcerado além da discriminação social é preterido racialmente; Investigar 

se os detentos conhecem e gozam do direito garantido pela LEP que garante o 

acesso ao ensino de 1º grau. 

4. METODOLOGIA 

  Busca documental nos “Prontuários Carcerários” dos sujeitos da pesquisa 

afim de conhecer o perfil sociodemográfico do preso; Consulta nos censos 

demográficos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para saber o 

grau de escolaridade da população não encarcerada. Pesquisa de dados estatísticos 

no Sistema Integrado de Informações Penitenciarias (INFOPEN) tendo como 

objetivo levantar todos os dados dos complexos penitenciários do Estado de São 

Paulo. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Para atender a finalidade do meu projeto, as pesquisa realizadas estão sendo 

bibliográficas, com o objetivo de levantar dados que me informem a respeito dos 

temas, étnico/racial, sistemas penitenciários e o grau de instrução escolar no 

sistema penitenciário de São Paulo.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por tratar-se de um estudo em fase inicial, os dados obtidos até o momento 

advêm da busca bibliográfica quais sejam; Situação educacional entre brancos e 

negros no País: de acordo com o IBGE (2010) o analfabetismo apresentado pelo 

negro é superior ao do branco – 14,4% e 5,9% respectivamente; Escolarização 

carcerária para a Federação: segundo dados da ONU/2012 apontam que perfil do 

encarcerado é: jovem, baixo nível de escolaridade e negro; Escolarização carcerária 

para Estado de São Paulo: segundo dados da INFOPEN/2012 - Informações 

Penitenciarias - o contingente da população carcerária equivale a 190.82. Desse, 

47% se autodeclaram pretos e 39% branco sendo que o índice de analfabetismo 

representa 40% da população carcerária. 
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