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1. Resumo

O presente estudo objetiva verificar as causas sociais e jurídicas que contribuem
para a não alfabetização de pessoas negras e não negras que ingressam no sistema 
penitenciário brasileiro.

O método por nós utilizado para obtenção das possíveis respostas baseiam-se
em pesquisas bibliográficas, documentais e estatísticas. Com a finalidade de 
compreender como que se deu a formação educacional entre negros e brancos, e 
comprovar se o não acesso é um dos fatores que contribuem para a vida criminosa.
Sendo assim, a pesquisa deu-se inicio, em um primeiro momento bibliográfica, 
através de estudiosos que versam sobre a questão do sistema prisional no sentido 
de que informassem os perfis sociológicos dos presos mais comumente encontrados 
nas penitenciárias brasileiras, considerando principalmente as variáveis de 
escolaridade, condição econômica e cor/raça.

Os resultados preliminares advindos de pesquisas bibliográficas, com 
destaque para o relatório da ONU– Organização Nacional das Nações Unidas
apontam para um perfil composto majoritariamente por jovens negros e em sua 
maioria analfabetos. O autor Rocha (2010) em sua pesquisa referente aos egressos 
do sistema penitenciário, também afirma que o negro é um “cliente preferencial” no 
sistema prisional brasileiro.

2. Introdução

Ao longo do nosso estágio profissional em um centro de detenção provisória em 
São Paulo, uma das funções era proceder à leitura de bilhetes escritos pelos presos 
quando das solicitações de benefícios legais previstos na Lei de Execução Penal 
(7.210 de 11 de julho de 1984). Deste modo, pudemos notar que os bilhetes revelam 
sem sobra de duvidas a falta de estrutura gramatical ou de comunicação formal. 
Certo ainda de que muitos não sabem ler ou escrever o próprio nome, o que lhes 
impõe a necessidade de ajuda externa, às mais das vezes na pessoa do colega de 
cela, para redigir por eles. O que nos remete à certeza de que muitos dos 
encarcerados são analfabetos. Sendo assim, questionamos sobre a efetividade da 
norma constitucional ao dispor sobre o direito à educação como um direito social, 
conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal em vigor: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma deste Constituição

E, afirmando a quem compete essa garantia, o artigo 208, também da 
Constituição Federal, expressa:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria



Conforme os dispositivos acima mencionados, a educação é um dos direitos 
sociais defendidos e garantidos constitucionalmente. Quando se viola uma garantia 
constitucional, seja ela a educação, o ser humano fica impossibilitado de usufruir de 
outros direitos, uma vez que a educação é um dos pilares para a promoção da 
democracia, na qual todos podem se beneficiar dos mesmos direitos e dos mesmos 
deveres, implicando diretamente no direito à igualdade, um dos caminhos para a 
erradicação da desigualdade social. 

Mencionam os autores a importância da educação para a sociedade:

“A educação é necessária para a sobrevivência do ser humano” 
(FERNANDES, Cleide B. Silveira, et. al. p, 4)

“Não saber ler nem escrever é, como outras marcas distintivas da pobreza, 
um símbolo da condição de subalternidade”(Mello e Gomes, 1992: p.21, citado em 
Galvão e Di Pierro, 2007: p.18).

De acordo com os dados estatísticos do IBGE (2010), dentre 134.465.631
brasileiros, à época, 13.705.256 eram analfabetos, o que representa uma parcela 
superior a 10% da população. Entre esses analfabetos, ainda de acordo com aquele 
censo, a diferença entre negros e brancos são de 6,9% e 3% respectivamente.

Considerando as reflexões dos autores e os dados estatísticos acima citados, 
podemos observar que a violação constante da educação implica na marginalização 
do ser humano, impedindo que ele ascenda socialmente, uma vez que a educação é 
a porta para o acesso de novas possibilidades. Sentimo-nos no dever de questionar 
a eficácia plena dos direitos assegurados no que tange à educação, sendo ela de 
importância social relevante. Pois, se o direito estabelece que todos são iguais 
perante a lei e devem gozar dos mesmos direitos legais, nos questionamos: Por que 
essa determinada parcela da população (negros, pobres, analfabetos e presidiários) 
esta sendo afetada? Seria o Estado o maior agente violador dos direitos humanos? 
Então esse fator, identificado ao longo do nosso estágio, seria uma das 
consequências das violações aos direitos humanos?

3. Objetivos

Entender em que medida o fator da desigualdade social exclui e os coloca na 
condição de marginalizados; Saber se a o fator da não educação seria um vetor que 
conduz ao cárcere; Entender qual é a abrangência da lei no que tange ao direito a 
educação; Saber por que o negro se encontra na condição de analfabeto e preterido 
dentro do cárcere.

4. Desenvolvimento

Para atender a finalidade do nosso projeto, estão sendo realizadas pesquisas
bibliográficas e estatísticas, com o objetivo de levantar dados que nos informem a 
situação educacional e social e os motivos que levaram o agente a seguir a vida 
criminosa e em decorrência disso ingressar no cárcere. 



5. Resultados Preliminares

Os dados obtidos até o momento advêm da busca bibliográfica e estatística 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 – 6,9% e 
3% 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 no Brasil: segundo dados da INFOPEN/2012 -
Informações Penitenciarias - o contingente da população carcerária equivale a 
513.713. Desse, 42% se autodeclaram pretos e 33% branco sendo que o índice de 
analfabetismo representa 50% da população carcerária.

Desse modo, ao concluir com base nos dados estatísticos e nas pesquisas dos 
autores acima citados, encontramos verdades nas palavras do pesquisador Sergio 
Adorno (1993), ao mencionar uma das possíveis causas para a não distribuição 
equitativa dos direitos:

“[...] vivemos em uma sociedade profundamente divida, atravessada por diferentes 
identidades culturais, estilos de vida e padrões de consumo que impedem a realização de 
uma esfera do bem comum” (ADORNO, 1993, p. 256).
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