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A publicação a seguir mostra os resultados da pesquisa INAF – Po-
pulação Carcerária, realizada com 800 presos em 32 presídios do Estado de São 
Paulo, com o objetivo de mensurar os níveis de alfabetismo funcional da população 
carcerária do Estado. A iniciativa dessa pesquisa foi da Funap – Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso, órgão ligado ao Governo do Estado de 
São Paulo responsável por planejar, desenvolver e avaliar programas sociais para 
presos e egressos (ex-presidiários).

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, braço social do IBO-
PE, e o IBOPE Opinião, baseada no INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional, que 
é aplicado anualmente para levantar as habilidades e práticas de leitura, escrita e 
matemática da população adulta brasileira.

O objetivo principal do INAF – População Carcerária é fornecer subsídios para 
o desenvolvimento de programas e ações voltadas à melhoria da educação da 
população carcerária paulista, buscando a formalização e certificação de progra-
mas já existentes e a ampliação dessas iniciativas. Além disso, busca-se também 
a remição da pena pela educação, de forma similar à que acontece hoje em relação 
ao trabalho dos presos, na qual a cada três dias de trabalho é diminuído um dia 
de pena.

Dentre os principais resultados, pode-se destacar o desempenho dos presos 
especialmente no que se refere aos conhecimentos em leitura e escrita que são 
levemente superiores ao da população brasileira como um todo. Esse é um dado 
surpreendente quando se leva em conta o grau de escolaridade da população 
carcerária, mais concentrado na faixa de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, 
enquanto a escolaridade da população brasileira encontra-se equilibrada entre 
os ensinos fundamental e médio. Dessa forma, o INAF – População Carcerária 
constatou que:

 26% dos presos estão no nível pleno de alfabetismo, tendo domínio das habi-
lidades de leitura e escrita;

 50% dos presos encontram-se no nível básico de alfabetismo, sendo capazes de 
localizar informações explícitas em um texto curto;

 20% dos presos estão no nível rudimentar de alfabetismo, podendo localizar 
informações em frases e

 4% dos presos são analfabetos absolutos.

Sumário Executivo
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Também chamam a atenção os resultados que mostram que os presos gostam 
mais de ler para passar o tempo e se distrair do que a população brasileira em 
geral. Além disso, possuem hábitos de leitura e escrita mais “destacados” do que 
a população brasileira. Provavelmente, isso aconteça devido às circunstâncias de 
privação de liberdade e da restrição de meios de comunicação com as pessoas de 
dentro e de fora da unidade penal.

Em relação às habilidades matemáticas não há grandes destaques, demons-
trando que estas práticas são similares nas atividades desenvolvidas interna e 
externamente à unidade prisional. Os resultados do INAF – População Carcerária 
Paulista, referente à capacidade matemática dos presos, revela que:

 27% são plenamente alfabetizados matematicamente;

 49% estão no nível básico de alfabetismo, já sendo capazes de lidar com as 
exigências do dia-a-dia;

 23% encontram-se no nível rudimentar de alfabetismo, ainda não possuindo 
as habilidades mínimas necessárias para resolver problemas de cálculo, mas 
lêem números de uso freqüente;

 2% são analfabetos absolutos. 

Podemos dizer que o trabalho dentro das unidades, também esteja diretamente 
ligado à educação, pois nota-se que, quanto menor o grau de escolaridade, há 
menos pessoas presas trabalhando.

Enfim, os resultados obtidos são de extrema importância no direcionamento 
de políticas educacionais voltadas à população carcerária, buscando atender à Lei 
de Diretrizes e Bases, de acordo com a Constituição Brasileira, que prevê a oferta 
de educação básica para a população como dever do Estado.



Parceria Funap / IPM

Funap: 
Trabalho, educação e assistência jurídica para o preso

A Funap (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Pre-
so) planeja, desenvolve e avalia programas sociais nas áreas de educação, trabalho 
e assistência jurídica para presos das unidades prisionais do Estado de São Paulo, 
além dos egressos (ex-presidiários) e familiares. É uma fundação do governo do 
Estado vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), administrada 
pelo secretário Nagashi Furukawa. O presidente da Funap é Iberê Baena Duarte.

A missão da Funap é contribuir para a inclusão social de presos e egressos, 
desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais.

A Funap mantém 380 salas de aula nos presídios paulistas, com programa 
escolar desenvolvido especialmente para a população presa adulta, da alfabetiza-
ção ao ensino médio. As aulas são ministradas e acompanhadas por cerca de 300 
monitores, entre eles 175 monitores-presos.

Através de parcerias, a Funap também promove cursos profissionalizantes, 
respeitando as necessidades e as diferentes vocações regionais dos locais onde estão 
instalados os presídios. São cursos de marcenaria, mecânica, costura, entre outros, 
que auxiliam na reinserção do preso à sociedade.

Na área do trabalho, a Funap oferece um programa de alocação de mão-de-obra 
carcerária que traz benefícios sociais e financeiros tanto para o contratante, que é 
isento de encargos sociais e cumpre seu papel na área da responsabilidade social, 
quanto para o preso, que é capacitado em uma nova profissão, gerando renda para 
ele e para a sua família, além de ter a remição de um dia de pena a cada três dias 
trabalhado.

A Funap também administra 17 oficinas de trabalho em 14 penitenciárias, 
nas quais os presos são capacitados profissionalmente para produzir e reformar 
móveis escolares, produzir móveis administrativos e produtos de confecção. Essas 
oficinas empregam, atualmente, cerca de 800 presos.

Em todo o Estado de São Paulo, os 181 advogados da Funap proporcionam 
assistência jurídica gratuita aos presos que não têm condições de pagar um advo-
gado particular, nas unidades prisionais – inclusive em algumas cadeias públicas 
e distritos policiais – e nas Varas de Execuções Criminais. A Funap também conta 
com 150 estagiários vinculados ao departamento e 100 presos que auxiliam os 
advogados nesse trabalho nas prisões.
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Instituto Paulo Montenegro

Criado em 2000, o Instituto Paulo Montenegro é uma organização 
sem fins lucrativos destinada a executar projetos sociais na área da Educação. 
Sua criação é conseqüência direta do engajamento do IBOPE em ações sociais, 
desde a sua fundação. O objetivo do Instituto é desenvolver e disseminar práticas 
educacionais inovadoras, que contribuam para o sistema de ensino do país.

Os principais programas do Instituto Paulo Montenegro são o Nossa Escola Pes-
quisa Sua Opinião – NEPSO, que promove o uso pedagógico da pesquisa de opinião 
em escolas da rede pública e o Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF.

Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF

O INAF é um indicador que revela os níveis de alfabetismo funcional da po-
pulação adulta brasileira, ou seja, quantifica as habilidades e práticas de leitura, 
escrita e matemática da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade. O Indica-
dor de Alfabetismo Funcional (INAF) foi criado em 2001 e é resultado da iniciativa 
do Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG Ação Educativa.

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS. Os dados do INAF são coletados anualmente junto 
a amostras nacionais de 2000 pessoas, representando a população brasileira de 
15 a 64 anos, residentes em zonas urbanas e rurais em todas as regiões do país. 
São aplicados testes e questionários em entrevistas domiciliares. O intervalo de 
confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos 
percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da 
amostra. 

A definição de amostras, a coleta de dados e seu processamento são realizados 
por especialistas do IBOPE Opinião que, com o mesmo rigor com que realizam 
seus demais trabalhos, oferecem esses serviços gratuitamente em apoio à ação 
social realizada pelo Instituto Paulo Montenegro.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS. No teste de leitura e escrita, o INAF classifica a popu-
lação estudada em quatro níveis:

 Analfabeto: não consegue realizar tarefas simples que envolvam 
decodificação de palavras e frases;

 Alfabetismo rudimentar: corresponde à capacidade de localizar 
informações explícitas em textos muito curtos, cuja configuração 
auxilia o reconhecimento do conteúdo solicitado. Por exemplo, iden-
tificar o título de uma revista ou em um anúncio, localizar a data 
em que se inicia uma campanha de vacinação ou a idade a partir da 
qual a vacina pode ser tomada;
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 Alfabetismo básico: corresponde à capacidade de localizar informações em 
textos curtos (por exemplo, em uma carta reclamando de um defeito em uma 
geladeira comprada, identificar o defeito apresentado; localizar informações 
em textos de extensão média);

 Alfabetismo pleno: corresponde à capacidade de ler textos longos, orientan-
do-se por subtítulos, localizando mais de uma informação, de acordo com 
condições estabelecidas, relacionando partes de um texto, comparando dois 
textos, realizando inferências e sínteses.

Para habilidades matemáticas, também são definidos quatro níveis para os 
resultados, conforme segue:

 Analfabeto: não consegue realizar operações básicas com números como ler 
o preço de um produto ou anotar um número de telefone.

 Alfabetismo rudimentar: corresponde à capacidade de ler números em con-
textos específicos como preço, horário, números de telefone etc.

 Alfabetismo básico: corresponde à capacidade de dominar completamente a 
leitura de números, resolver operações usuais envolvendo soma, subtração e 
até multiplicação, recorrendo facilmente à calculadora, mas não possuindo a 
capacidade de identificar a existência de relação de proporcionalidade. 

 Alfabetismo pleno: corresponde à capacidade de controlar uma estratégia 
na resolução de problemas mais complexos, com execuções de uma série de 
operações relacionadas entre si, apresentando familiaridades com mapas e 
gráficos e não apresentando dificuldades em relação à matemática.



O sistema prisional de São Paulo 
está mudando

Dr. Nagashi Furukawa
Secretário da Administração Penitenciária

O sistema prisional paulista passou por profundas mudanças nos últi-
mos anos, que podem ser exemplificadas por ações concretas da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária (SAP). O grande marco dessa transformação ocorreu em 8 de 
dezembro de 2002, quando a Casa de Detenção do Carandiru foi implodida, dando fim 
a uma história de fugas, rebeliões e mortes. Um ano antes, quando as transferências 
dos presos tiveram início, a Detenção abrigava mais de 7 mil presos, número inima-
ginável para os dias de hoje. 

As imagens de carceragens abarrotadas de presos em Distritos Policiais da Ca-
pital também não existem mais. Desde maio de 2000, a SAP inaugurou 32 Centros 
de Detenção Provisória (CDP) e um Anexo de Detenção Provisória, próprios para 
abrigar com dignidade e mais segurança os presos que aguardam julgamento. Há, 
ainda, o problema da superlotação e diuturnamente a SAP se esbarra no déficit de 
vagas, seja para presos provisórios, seja para condenados.

Em abril de 2002, a SAP inaugurou o Centro de Readaptação Penitenciá-
ria (CRP) de Presidente Bernardes, considerado o presídio mais seguro do País, 
para onde vão os presos que cumprem pena em Regime Disciplinar Diferenciado 
(RDD), ou seja, aqueles que cometeram faltas graves ou que oferecem risco se 
mantidos em contato com a população carcerária. Desde sua inauguração, o CRP 
não registrou tentativas de fuga ou apreensão de objetos ilícitos, como aparelhos 
celulares.

Nesses últimos anos, a forma de administrar também está mudando, com a 
crescente participação da sociedade civil organizada na gestão dos estabelecimentos 
prisionais. Por meio de parcerias com Organizações Não-Governamentais (ONGs), a 
SAP administra de maneira compartilhada 22 Centros de Ressocialização (CRs) e outras 
cinco unidades de grande porte. Os CRs são reconhecidos hoje como exemplo de rein-
serção do preso à sociedade, uma vez que têm capacidade para 210 reeducandos que, 
geralmente, cometeram crimes de pequeno potencial ofensivo, e estão em contato direto 
com a sociedade. O resultado é um índice de reincidência baixíssimo, menor mesmo que 
o registrado em países desenvolvidos.

A preocupação em ressocializar o preso, ao invés de apenas puni-lo, é o que incen-
tiva a SAP a expandir o número de Centrais de Penas e Medidas Alternativas. Hoje são 
19 CPMAs no Estado, com a função de acompanhar a aplicação das penas de prestação 
de serviço à comunidade nos municípios onde estão instaladas. Atualmente, são mais 
de 4 mil beneficiários – pessoas que puderam cumprir sua pena fora dos presídios, 
auxiliando a comunidade onde vivem com sua força de trabalho.
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Do mesmo modo, a SAP está empenhada em oferecer condições para que o 
preso que entra no sistema prisional possa sair preparado para a vida em socie-
dade. Para isso, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso 
(Funap) está trabalhando para ampliar cada vez mais a oferta de salas de aula e 
vagas de trabalho nos presídios, para tentar impedir que o cidadão privado de 
sua liberdade retorne ao crime quando sair da prisão. Atualmente, dos 123 mil 
presos de São Paulo, pelo menos 40 mil exercem algum trabalho dentro ou fora da 
unidade prisional e cerca de 18 mil estudam. A Funap oferece, ainda, assistência 
jurídica gratuita aos presos sem condições de constituir um advogado.

É um trabalho árduo, principalmente devido ao aumento incessante do número 
de presos do sistema penitenciário paulista. Para se ter uma idéia, eram pouco mais de 
60 mil em 1996. Dez anos depois, esse contingente mais que dobrou, e, como já dito, 
nossas 144 unidades prisionais não oferecem vagas suficientes para todos.

Ao analisar a fundo a condição dessas pessoas privadas de liberdade, como 
é o presente caso, temos um instrumento a mais para pensar e executar ações 
concretas para promover a ressocialização do preso.



1:  Introdução

A dinâmica social contemporânea impõe, até mesmo para as atividades 
mais comuns do cotidiano, várias exigências intelectuais envolvendo a capacidade 
de participação, de crítica, de proposta de soluções criativas. Para participar, atuar 
e mover-se com desenvoltura na sociedade moderna, as pessoas devem ser capazes 
de agir com autonomia, demonstrando iniciativa e decisão, o que implica quase 
sempre no uso da escrita e do cálculo matemático.

Em função dos modos como se organizam o conhecimento e os processos sociais, 
essas capacidades estão diretamente relacionadas ao nível de alfabetismo1 de cada pes-
soa e dos grupos com quem se relaciona. Quanto maior o alfabetismo, maior será a 
freqüência de manipulação de textos escritos, bem como a interação com discursos 
menos contextualizados e auto-referidos. Também serão mais freqüentes as situações 
de produção de textos para registro, comunicação ou ação planejada, realização de 
leitura autônoma (sem intervenção ou apoio de outra pessoa) e de cálculos variados.

O alfabetismo, por sua vez, está diretamente relacionado aos processos de escola-
rização. É certo que se pode tanto aprender o sistema da escrita como conhecê-lo e usá-
lo de muitas maneiras sem necessariamente passar pela escola. Mas, não há dúvida de 
que a escola, mesmo quando insuficiente, mal aparelhada e desajustada às demandas 
do mundo moderno, tem sido o espaço mais importante para a aprendizagem da 
escrita e do cálculo, principalmente quando são considerados usos mais complexos. A 
educação escolar é atualmente uma das mais importantes, se não a mais importante, 
forma de inserção social e de possibilidade de convívio com o pensamento formal.

A condição de acesso à educação torna-se ainda mais necessária para a popu-
lação carcerária, que sabidamente encontra enorme dificuldade de reinserção social 
e profissional quando cumpre sua pena e ganha a liberdade.

Desta forma, impõe-se, como finalidade prioritária de política pública no se-
tor carcerário, o desenvolvimento regular e sistemático de ações educativas – em 
especial de escolarização formal, bem como a formação geral e desenvolvimento 

1 Alfabetismo pode ser definido como estado ou condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo em conseqüência de ter-se apropriado da escrita. O sujeito alfabetizado, mais do que saber 

ler e escrever, sabe fazer uso da leitura e da escrita, sabe responder às exigências de leitura e de escrita 

que a sociedade faz continuamente em diferentes situações de interação mediadas pela escrita.

Considerações sobre o 
INAF da População Carcerária Paulista

Luiz Percival Leme Britto
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cultural – que contribuam definitivamente para a empregabilidade e sociabilidade 
da pessoa em privação de liberdade.

As políticas formativas e de reinserção que vêm sendo desenvolvidas em todo 
o Brasil no sistema carcerário já têm a perspectiva apontada, mas encontram 
enormes entraves em sua implementação e sustentação, não apenas em função 
da fragilidade e do tensionamento do sistema penal, mas também devido ao des-
conhecimento parcial da cultura e do nível de alfabetismo funcional da população 
carcerária.

É senso comum supor que a maioria das pessoas presas tem pouca instru-
ção, o que leva a que se proponham, principalmente, projetos de alfabetização, 
cursinhos preparatórios para exames supletivos e de processos de treinamento 
para profissões pouco especializadas. Não há, atualmente, programas de educação 
regular nos presídios, com certificação, nem projetos mais avançados de profissio-
nalização e, apenas em alguns casos, a participação em programas educativos na 
unidade prisional concorre para a remição da pena.

A partir destas considerações, a Funap (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel de Amparo ao Preso), por meio do DIAPH (Diretoria Adjunta de Atendi-
mento e Promoção Humana), vem buscando, desde 2004, instituir no sistema pri-
sional paulista um programa regular de Educação Escolar de Ensino Fundamental, 
que ofereça ao detento a possibilidade de integralização deste nível de ensino sem 
a necessidade de submeter-se aos exames supletivos, com metodologia e conteúdo 
apropriados à realidade em que vive.

O INAF – População Carcerária foi realizado pelo Instituto Paulo Montene-
gro e pelo IBOPE Opinião, baseado no Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF, 
com a finalidade de subsidiar esta proposta, oferecendo uma base objetiva para 
a análise da escolaridade e do alfabetismo da população carcerária do Estado de 
São Paulo.

Trata-se de avançar no debate sobre o que fazer em educação, para qual 
população especificamente e a partir de quê. Estas questões têm sido sistema-
ticamente consideradas com base em impressões e conhecimentos dispersos e 
assistemáticos.

Evidentemente, não se quer dizer que seja preciso partir do 
zero ou que análises e estudos anteriores não apresentem su-
ficiente fundamentação, mas sim que um olhar mais agudo e 
preciso sobre a formação educacional da população encarcerada, 
no caso específico de seus conhecimentos e práticas em leitura, 
escrita e matemática, possa contribuir para o estabelecimento 
de políticas orgânicas e institucionalmente enraizadas.

Deve-se ressalvar, contudo, que se trata de um primeiro 
passo e que os resultados apresentados têm caráter indicati-
vo. Apenas o levantamento regular dessas informações e sua 
submissão a análises qualitativas permitirão conclusões mais 
precisas.
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2: Perfil da amostra

O estudo sobre alfabetismo – leitura, escrita e conhe-
cimentos matemáticos – no sistema prisional paulista foi feito 
pelo sistema amostral, considerando-se oitocentas entrevistas 
distribuídas em 32 presídios do Estado de São Paulo, tomando-se 
como universo a população carcerária desse Estado, excluindo-se 
os Centros de Detenção Provisória (CDP’s).

A amostra foi selecionada em múltiplos estágios, estratifi-
cada por regime fechado e semi-aberto, em presídios femininos e 
masculinos, sendo os presídios sorteados pelo método PPT (Probabi-
lidade Proporcional ao Tamanho) dentro de cada estrato, usando o nú-
mero de detentos como base. Em cada presídio sorteado, foi feita seleção 
aleatória de celas e dentro de cada cela selecionaram-se aleatoriamente 
os entrevistados. O controle de perfil da amostra por idade e escolaridade foi feito 
com base em dados recentes fornecidos pela Funap. A margem de erro amostral foi 
estimada em +/- 3 pontos percentuais, com 95% de confiança.

Pode-se dizer que a amostra corresponde, em grande medida, ao universo da 
população carcerária de São Paulo, porém, é prudente registrar que há caracterís-
ticas particulares do sistema carcerário, devido ao fato de que a distribuição dos 
presos pelos diferentes presídios considera o tipo de delito.

Tabela 1 
Perfil da amostra carcerária

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

%
SEMI-

ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 800 121 679 764 36

SEXO MASC 96 97 95 100 0

FEM 4 3 5 0 100

IDADE 18 a 24 30 42 28 31 18

25 a 34 43 39 43 42 47

34 a 44 17 13 18 17 21

45 e mais 10 6 10 10 14

ESTADO DE 
ORIGEM

São Paulo 76 80 75 76 78

Outros 24 20 25 24 22

Alguns aspectos do perfil da amostra (Tabela 1) merecem destaque em função 
das considerações que serão apresentadas neste documento.

O primeiro destaque é o predomínio absoluto da população masculina, que 
corresponde a 96% da população carcerária paulista total. Outra característica im-
portante diz respeito ao Estado de Origem – isto é, o lugar onde a pessoa viveu a maior 
parte do tempo, que indica que 76% da população carcerária paulista é originária de 
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São Paulo. Em função disto, de modo a ter elementos de comparação, os 
resultados desta pesquisa são oferecidos, sempre que for relevante, em 
tabelas que trazem os resultados do INAF - População Carcerária junto a 
três outros grupos: a população brasileira, a população da região Sudeste 
e a população masculina brasileira.

Além disso, destaca-se o fato de a maioria dos presos ser jovem: 
30% dos presos têm entre 18 e 24 anos e 43% estão entre 25 e 34 
anos. Isso ocorre, em menor grau também na população brasileira. Um segmento 
expressivo da população presa tem pena de até 6 anos, sendo que 27% do total dos 
presos cumpriu menos de 2 anos, o que indica que se trata de pessoas incorporadas 
ao sistema prisional há pouco tempo (Tabela 2). 

Tabela 2
Tempo de pena

POP. CARCE-
RÁRIA SP

REGIME SEXO

%
SEMI-

ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 800 121 679 764 36

TOTAL DE PENA Menos de 6 28 41 26 27 50

De 6 a 12 32 39 31 33 26

Mais de 12 33 20 36 34 15

Não foi julgado 6 0 7 6 9

TEMPO A 
CUMPRIR

Menos de 2 33 38 32 32 59

De 2 a 6 30 41 28 30 21

Mais de 6 31 21 33 32 11

Não foi julgado 7 0 8 6 9

JÁ CUMPRIU Até 2 anos 27 40 25 28 19

De 2 a 6 36 35 36 35 53

Mais de 6 30 25 31 31 19

Não foi julgado 7 0 8 6 9

Estes dois aspectos são muito expressivos tanto do ponto de vista da análise 
como do ponto de vista da política penitenciária, reforçando a importância de ações 
concretas de educação e de promoção social, em particular de inserção no mercado 
de trabalho. 

A idade, o perfil da pena e a origem geográfica da população carcerária podem 
ainda ser a explicação do perfil de escolaridade da população 
carcerária paulista, que se distingue de maneira importante 
da população brasileira, conforme se pode observar no qua-
dro comparativo de escolaridade (Tabela 3). 
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Tabela 3
Comparativo de escolaridade

INAF BRASIL - LEITURA E ESCRITA 
(2005)

INAF POP. 
CARCERÁRIA SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 2002 882 974 800

GRAU DE 
INSTRUÇÃO

Até 4ª série do Fund. 38 32 40 33

De 5ª a 8ª séries do Fund. 26 27 27 47

Ensino Médio 26 29 25 18

Ensino Superior 10 12 9 2

ANOS DE 
ESTUDO

Até 3 anos 18 13 19 20

De 4 a 7 anos 35 34 36 48

De 8 a 10 anos 20 22 20 21

11 anos ou mais 27 31 25 11

Enquanto que 27% da população masculina brasileira possui grau de instru-
ção entre a 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, número similar ao da população 
brasileira (26%) e igual ao da região sudeste brasileira, entre a população carcerária 
paulista, esse número sobe para 47%. O dado é relevante quando se considera que 
de acordo com o INAF Brasil, são necessários pelo menos 8 anos de estudo para 
garantir um nível básico de alfabetismo.

Não se conclua, contudo, que haja relação direta entre escolaridade e criminalidade. 
A explicação para essa diferença entre os níveis de escolaridade básica (já que apenas 2% 
da população carcerária apresenta perfil de escolaridade de nível superior contra 9% da 
população masculina, 12% da região sudeste e 10% da população brasileira) pode derivar 
do fato de que a população de menor escolaridade, em decorrência de sua exclusão de pro-
cessos sociais significativos, está menos exposta a situações favorecedoras à criminalidade 
e é mais dependente de programas assistencialistas.

Pode-se também encontrar explicação no perfil mais urbano da população 
carcerária, já que a maioria dos delitos e das situações de violência comum se dá 
nas grandes e médias cidades.

Mais importante do que registrar o nível de alfabetismo funcional entre os presos 
é reconhecer que este segmento, distintamente do que tende a afirmar o senso comum, 
dispõe de conhecimentos e capacidade intelectual que o habilitam à participação social 
intensa. Trabalho, educação, instrução cultural e de cidadania aparecem, portanto, 
como caminhos concretos para a reinserção dos presos na sociedade.

De todas as maneiras, um aspecto a ser destacado é que a população 
carcerária paulista é composta de pessoas jovens, com chances de parti-
cipar por muito tempo, de uma vida social produtivamente. Tal aspecto 
novamente reforça a importância de uma política de descriminalização e 
de intensa ação de reinserção do preso na vida social. É bastante razoável 
postular que ações que valorizem seus saberes e experiências, oferecen-
do-lhes inclusive formas de partilhá-los, são um caminho real para a 
reinserção.
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3: Níveis de alfabetismo no sistema prisional 
 paulista

Tabela 4
Leitura e Escrita

INAF BRASIL - LEITURA E ESCRITA 
(2005)

INAF POP. 
CARCERÁRIA SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 2002 882 974 800

Analfabeto 7 5 9 4

Alfabetismo Rudimentar 30 25 30 20

Alfabetismo Básico 38 39 36 50

Alfabetismo Pleno 26 30 25 26

Os dados do INAF – População Carcerária, no que tange às habilidades 
de leitura e escrita (Tabela 4), indicam que 76% dos presos podem ser considerados 
funcionalmente alfabetizados, sendo que destes, 50% estão no nível básico de alfa-
betismo e 26% no nível pleno. Além disso, 24% dos presos podem ser considerados 
analfabetos funcionais, sendo que 20% apresentam alfabetismo rudimentar e 4% 
se caracterizam como analfabetos absolutos.

 Comparativamente à população brasileira, não se percebem diferenças 
significativas quando se considera o nível pleno de alfabetismo, que implica co-
nhecimento suficiente de leitura e de escrita para atuar sem restrições nos ambientes 
sociais em que há forte demanda de alfabetismo. Há, contudo, uma condição de 
alfabetismo funcional básico mais favorável aos presos quando se observam os 
indicadores de tal nível de alfabetismo, situação em que se encontra 38% da po-
pulação brasileira, 39% da população da região sudeste e 36% da população mas-
culina brasileira, contra 50% na população carcerária de São Paulo. Esses dados 
evidenciam que o INAF – População Carcerária mostra mais do que um simples 
levantamento de nível de escolaridade dos presos, refletindo a capacidade dessa 
população em lidar com as habilidades de leitura, escrita e matemática em suas 
necessidades cotidianas.

Este fato é significativo porque indica que expressiva 
porcentagem dos presos mostra-se capaz de agir autono-
mamente em muitas situações mediadas pela escrita (isto 
é, estão funcionalmente alfabetizados), principalmente 
naquelas mais diretamente relacionadas às tarefas do 
cotidiano, ao convívio social e ao trabalho, significando 
maior capacidade de dar conta dos cuidados pessoais, 
comprar, lidar com informações gerais, cuidar da admi-
nistração doméstica etc.
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Tabela 5a 
Auto-avaliação: capacidade de leitura

INAF BRASIL - LEITURA E ESCRITA 
(2005)

INAF POP. 
CARCERÁRIA SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 2002 882 974 800

Incapaz de ler 2 2 3 4

Lê com grande dificuldade 8 6 9 7

Lê com alguma dificuldade 23 19 25 23

Não tem nenhuma dificuldade para ler 66 72 64 66

Não sabe / não opinou 0 0 0 0

Tabela 5b 
Auto-avaliação: capacidade de escrita

INAF BRASIL - LEITURA E ESCRITA 
(2005)

INAF POP. 
CARCERÁRIA SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 2002 882 974 800

Incapaz de escrever 2 2 3 4

Escreve com grande dificuldade 10 7 11 8

Escreve com alguma dificuldade 21 16 22 19

Não tem nenhuma dificuldade para escrever 67 74 64 68

Não sabe / não opinou 0 0 0 0

Essa análise corrobora com a auto-avaliação que os entrevistados têm de sua 
capacidade de leitura e escrita (Tabelas 5a e 5b) apenas 11% dos presos afirmam 
ser incapazes de ler ou que lêem com grande dificuldade e 12% afirmam escrever 
com grande dificuldade ou serem incapazes de escrever. Por outro lado, 66% dos 
presos afirmam não ter nenhuma dificuldade para ler e 68% avaliam que não têm 
nenhuma dificuldade para escrever.
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Tabela 6a 
Auto-avaliação: capacidade de leitura, controle por 
nível de alfabetismo funcional

POP. 
BRASIL 
2005

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

INAF - LEITURA E ESCRITA POP. 
CARCERÁRIA (2005)

%
ANAL-

FABETO

ALFAB. 

RUDIM.

ALFAB. 

BÁSICO

ALFAB. 

PLENO

Base Amostral 2002 800 32 158 403 207

Incapaz de ler 2 4 71 5 0 0

Lê com grande dificuldade 8 7 15 21 4 1

Lê com alguma dificuldade 23 23 14 34 25 11

Não tem nenhuma dificuldade para ler 66 66 0 39 71 88

Tabela 6b
Auto-avaliação: capacidade de escrita, controle por 
nível de alfabetismo funcional

POP. 
BRASIL 
2005

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

INAF - LEITURA E ESCRITA POP. 
CARCERÁRIA (2005)

%
ANAL-

FABETO

ALFAB. 

RUDIM.

ALFAB. 

BÁSICO

ALFAB. 

PLENO

Base Amostral 2002 800 32 158 403 207

Incapaz de escrever 2 4 67 8 0 0

Escreve com grande dificuldade 10 8 24 24 5 1

Escreve com alguma dificuldade 21 19 6 29 21 10

Não tem nenhuma dificuldade para escrever 67 68 4 40 74 90

Considerando-se somente as 
respostas dos entrevistados que estão 
no nível de analfabetismo, verifica-se 
forte correlação entre os resultados 
de leitura e escrita e a auto-avaliação: 
86% deles se avaliam como incapazes 
de ler ou lêem com grande dificuldade 
e 91% consideram que são incapazes 
de escrever ou escrevem com grande 
dificuldade. Já entre os que estão no 
nível básico de alfabetismo, apenas 4% 
e 5%, respectivamente, avaliam que 
possuem grande dificuldade em ler e 
escrever (Tabelas 6a e 6b).
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Tabela 7
Matemática

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP. 
CARCERÁRIA SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 2002 882 968 800

Analfabeto 2 1 1 2

Alfabetismo Rudimentar 29 24 25 23

Alfabetismo Básico 46 49 46 49

Alfabetismo Pleno 23 26 27 27

A diferença no indicador de habilidades de leitura e escrita da população car-
cerária paulista, em relação às demais populações consideradas neste estudo, não 
se reproduz quando são considerados os dados relativos às habilidades de uso da 
matemática (Tabela 7). Neste caso, os níveis de analfabetismo funcional são de 25% 
(população carcerária paulista), 25% (população do Sudeste) e 26% (população mas-
culina brasileira).

Em uma primeira análise, pode-se postular que o alfabetismo funcional da 
população carcerária paulista apresenta indicadores mais positivos devido exata-
mente ao padrão de escolaridade dessa população, mais alto nos níveis básicos. 
Como já foi dito anteriormente, a escola é a principal agência de letramento e, em 
termos de Brasil, tem-se reconhecido forte correlação entre pelo menos 8 anos de 
escolaridade e conhecimento básico da escrita, estímulos suficientes para que a 
pessoa possa realizar com desenvoltura muitas das tarefas que se lhe apresentam 
no dia-a-dia.

Entre a população carcerária paulista, tal situação se distingue quando são 
considerados os conhecimentos matemáticos. Neste caso, em razão das demandas 
imediatas tais como fazer contas, operar com tabelas simples, calendários, indica-
ções numéricas etc., o corte de escolaridade ocorre em um nível inferior, em torno 
de 4 a 7 anos de escolaridade. O desenvolvimento de conhecimentos matemáticos 
abstratos implica, por sua vez, escolaridade mais ampla, provavelmente de 11 
anos ou mais. Na população brasileira, percebe-se que com 8 anos de escolaridade 
é que se consegue um perfil em que 80% do grupo estaria nos níveis básico ou 

pleno de alfabetismo em matemática.
A diferença de escolaridade entre a população encarcerada e os demais grupos 

considerados, mesmo reconhecendo ser um fator importante para a compreensão 
das diferenças de perfis, não é explicação suficiente. Pelo simples critério de esco-
laridade, seria de se esperar que os números relativos ao alfabetismo pleno fossem 
menores entre a população encarcerada, já que o contingente desta população 
com nível superior é substancialmente inferior a dos outros grupos, o que não 

acontece.
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Tabela 8a
Leitura e escrita, controle por grau de instrução

Até 4ª série do Fundamental De 5ª a 8ª séries do Fundamental

INAF BRASIL - LEITURA E 
ESCRITA (2005)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - LEITURA E 
ESCRITA (2005)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 764 282 385 267 529 237 266 378

Analfabeto 18 16 22 11 1 1 2 1

Alfabetismo Rudimentar 51 48 48 39 28 28 28 13

Alfabetismo Básico 27 29 26 43 52 51 51 58

Alfabetismo Pleno 4 6 4 7 20 20 20 29

Ensino Médio Ensino Superior

INAF BRASIL - LEITURA E 
ESCRITA (2005)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - LEITURA E 
ESCRITA (2005)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 518 256 239 142 191 107 84 14 (*)

Analfabeto 0 0 0 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 10 7 12 4 2 4 2 0

Alfabetismo Básico 43 44 41 43 27 27 25 65

Alfabetismo Pleno 47 50 47 53 71 69 73 35

(*) base insuficiente para análise

Tabela 8b 
Leitura e escrita, controle por anos de estudo

Até 3 anos De 4 a 7 anos

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 356 98 183 156 721 315 359 386

Analfabeto 9 8 7 19 1 1 1 0

Alfabetismo Rudimentar 68 73 60 43 37 34 31 19

Alfabetismo Básico 21 18 31 34 54 58 60 59

Alfabetismo Pleno 2 0 3 4 8 7 9 21

De 8 a 10 anos 11 anos ou mais

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 399 188 180 167 526 281 246 91

Analfabeto 0 0 0 1 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 12 13 10 8 4 3 2 3

Alfabetismo Básico 62 63 54 46 39 39 33 48

Alfabetismo Pleno 26 24 36 45 57 58 66 49
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Observando-se a performance de leitura e escrita das pessoas com esco-
laridade até a 4ª série do Ensino Fundamental (Tabela 8a), verifica-se equi-

valência entre os grupos da população brasileira, população do sudeste 
e população masculina brasileira, em todos os níveis de alfabetismo. 
A população carcerária paulista, por sua vez, apresenta desempenho 
superior nos testes, principalmente quando são considerados os dados 
relativos aos analfabetos absolutos e aos que apresentam nível básico 
de alfabetismo. Enquanto que entre nos demais grupos, o analfabe-

tismo absoluto está entre 16% e 22%, no caso da população carcerária 
este número é de 11%. Entre os que apresentam alfabetismo básico, a 

diferença é ainda mais expressiva, sendo 43% da população carcerária paulista com 
escolaridade até a 4ª série do Ensino Fundamental incluída neste patamar, contra va-
lores de 26% a 29% dos outros grupos. Resultados semelhantes aparecem quando 
o critério é o indicador de até 3 anos de estudo (Tabela 8b). Nesta 
situação, os padrões verificados repetem-se, entre os grupos de 
comparação no nível de analfabetismo absoluto (19% na 
população carcerária paulista, contra 31% a 37% 
nos demais grupos) e no nível de alfabetismo básico 
(34% na população prisional paulista contra 14% a 
17% nos demais grupos).

Quando se considera o próximo nível de escolari-
dade, entre a 5ª e a 8ª série do Ensino Fundamental, há 
pior desempenho da população carcerária, no que diz respeito 
ao nível rudimentar, com patamares em torno de 28% para os 
grupos população brasileira, população do sudeste e popula-
ção brasileira masculina e de 13% para a população carcerária 
paulista. Considerando-se o período de 4 a 7 anos de estudo, 
a mesma lógica se repete no nível rudimentar, sendo que as 
populações brasileira, do sudeste e masculina atingem o 
patamar de 41% e a população carcerária, 19%. Também 
chama a atenção a porcentagem de presos que têm de 4 a 
7 anos de estudo no nível pleno de alfabetismo funcional: 21% 
contra algo em torno de 10% a 12% para os demais grupos de 
comparação.

A mesma tendência se observa quando são consideradas as 
faixas de maior escolaridade. Evidentemente, era de esperar que 
não houvesse analfabetos neste padrão de escolaridade. Entretanto, a porcentagem 
de presos no nível rudimentar (8%) corresponde à metade da dos outros grupos 
(15% a 19%), quando se considera o quesito 8 a 10 anos de estudo e, ainda, próximo 
da metade (4% contra 7% a 12%) quando o critério é Ensino Médio. A quantidade de 
pessoas com nível pleno de alfabetismo, por seu turno, é maior entre a população 
carcerária (45% contra 32% a 34%), levando-se em conta o critério 8 a 10 anos de 
escolaridade.
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Tabela 9a
Matemática, controle por grau de instrução

Até 4ª série do Fundamental De 5ª a 8ª séries do Fundamental

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 759 282 380 267 535 236 265 378

Analfabeto 4 4 4 11 0 0 0 1

Alfabetismo Rudimentar 54 48 47 39 26 26 20 13

Alfabetismo Básico 37 44 44 43 59 59 62 58

Alfabetismo Pleno 4 4 5 7 15 15 18 29

Ensino Médio Ensino Superior

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 520 257 239 142 188 107 84 14 (*)

Analfabeto 0 0 0 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 7 6 4 4 1 0 0 0

Alfabetismo Básico 53 54 45 43 24 25 13 65

Alfabetismo Pleno 41 40 51 53 75 75 87 35

(*) base insuficiente para análise.

Tabela 9b
Matemática, controle por anos de estudo

Até 3 anos De 4 a 7 anos

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 356 98 183 156 721 315 359 386

Analfabeto 9 8 7 19 1 1 1 0

Alfabetismo Rudimentar 68 73 60 43 37 34 31 19

Alfabetismo Básico 21 18 31 34 54 58 60 59

Alfabetismo Pleno 2 0 3 4 8 7 9 21

De 8 a 10 anos 11 anos ou mais

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

INAF BRASIL - MATEMÁTICA 
(2004)

INAF POP.

CARC. SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 399 188 180 167 526 281 246 91

Analfabeto 0 0 0 1 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 12 13 10 8 4 3 2 3

Alfabetismo Básico 62 63 54 46 39 39 33 48

Alfabetismo Pleno 26 24 36 45 57 58 66 49
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Os resultados do teste de matemática constroem um quadro distinto do que se 
observou com relação à leitura e escrita. De fato, as diferenças são localizadas princi-
palmente entre a população de 4 a 7 anos de escolaridade, ou seja, grupos que foram 
alfabetizados, mas não concluíram a segunda fase do Ensino Fundamental. Nesse 
grupo, parece que a iniciação matemática escolar, ainda que bastante elementar, de 
alguma forma, trouxe algum aporte à experiência cotidiana, comparativamente aos 
grupos de pouquíssima ou nenhuma escolaridade. Diferentemente da população 
brasileira e da população masculina, para a população prisional, 4 a 7 anos de 
estudo já garantem que 80% (Tabela 9b) do grupo se encontre nos níveis básico ou 
pleno de alfabetismo funcional em matemática (para a população brasileira, são 
necessários 8 anos de escolaridade para se conseguir que uma parcela como essa 
acesse tais níveis de alfabetismo funcional em matemática).

Considerando apenas o grupo de menor escolaridade (até 4ª série do Ensino 
Fundamental ou até 3 anos de estudo – Tabelas 9a e 9b), chama a atenção o fato de 
a população carcerária paulista apresentar índices maiores de analfabetismo (11% 
e 19%, respectivamente, contra 4% e 7% a 9%); nos demais níveis, há relativa equi-
valência nos indicadores. Este fato pode estar relacionado ao perfil feminino dos 
presídios: enquanto o analfabetismo matemático é de 18% entre os homens presos 
com até 3 anos de escolaridade, este número salta para 41% entre as mulheres presas 
(nos outros grupos de escolaridade, o analfabetismo é zero para ambos os sexos). 
Tal resultado é compatível com os achados do INAF 2004 – Matemática, que indica 
melhor performance dos homens em Matemática comparativamente às mulheres. 
Reforça esta análise a correspondência entre os números quando são considerados, 
neste patamar de escolaridade, os níveis básico e pleno de alfabetismo funcional 
apresentados pela população masculina brasileira e população prisional paulista.

Quando os resultados são observados nas outras faixas de escolaridade, al-
guns resultados sugerem um pequeno ganho de alfabetismo matemático para 
a população carcerária paulista. Assim, há mais presos no nível pleno que nos 
demais grupos entre os que têm De 5ª a 8ª séries (29% contra 18% da população 
masculina brasileira) ou 4 a 7 anos de estudo (21% contra 9% da população mascu-
lina brasileira) e entre os que têm 8 a 10 anos de escolaridade (45% contra 36% da 
população masculina brasileira). Entre os que têm Ensino Médio, essa tendência 
não ocorre, havendo equivalência entre a população carcerária paulista (53%) e a 
população masculina brasileira (51%).
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Esse perfil diferenciado, então, deve ser explicado por algo mais que a esco-
laridade. É preciso admitir que a experiência na unidade penal tem efeito sobre 
o conhecimento de leitura e escrita e, menos intensamente, de conhecimentos 
matemáticos das pessoas presas. Pode-se postular que esta experiência potencia-
liza conhecimentos já existentes e paradoxalmente cria condições para seu desen-
volvimento. Trata-se, com certeza, de processos de alfabetismo / letramento não 
escolares, ainda que se realizem a partir de uma base escolar prévia.

Não há como afirmar, contudo, que a aprendizagem de leitura e escrita e de 
conhecimentos matemáticos, nos limites em que é possível, resulte do tempo de 
permanência no presídio.

Tabela 10a
Leitura e escrita, controle por anos de pena que já 
cumpriu (controle por grau de instrução)

INAF POP.

CARC. SP

Até 4ª série do Fundamental De 5ª a 8ª séries do Fundamental

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 92 69 85 120 117 123

Analfabeto 4 7 12 8 1 1 0

Alfabetismo Rudimentar 20 43 38 41 16 11 11

Alfabetismo Básico 50 45 38 46 55 62 60

Alfabetismo Pleno 26 5 12 5 28 26 28

INAF POP.

CARC. SP

Ensino Médio Ensino Superior 

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 43 50 37 07 (*) 01 (*) 03 (*)

Analfabeto 4 0 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 20 5 5 3 0 0 0

Alfabetismo Básico 50 52 39 32 64 89 67

Alfabetismo Pleno 26 43 56 65 36 11 33

(*) base insuficiente para análise.
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Tabela 10b
Leitura e escrita, controle por anos de pena que já 
cumpriu (controle por anos de estudo)

INAF POP.

CARC. SP

Até 3 anos De 4 a 7 anos

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 39 61 44 109 139 118

Analfabeto 4 23 13 11 0 1 0

Alfabetismo Rudimentar 20 45 42 52 21 22 14

Alfabetismo Básico 50 27 41 34 58 55 68

Alfabetismo Pleno 26 6 4 2 21 22 18

INAF POP.

CARC. SP

De 8 a 10 anos 11 anos ou mais

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 50 58 47 21 29 32

Analfabeto 4 2 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 20 14 6 7 5 4 0

Alfabetismo Básico 50 27 57 54 56 50 39

Alfabetismo Pleno 26 57 37 38 38 46 61

Nesta situação, verificam-se, em alguns segmentos, níveis superiores de al-
fabetismo em leitura e escrita para aqueles que estão presos há mais tempo, mas 
sem desenhar uma tendência inequívoca .

Quando se observam os níveis de alfabetismo em leitura e escrita para os que 
têm até 3 anos de estudo (Tabela 10b), os resultados são melhores conforme o tempo 
de prisão, principalmente nos níveis de analfabetismo e alfabetismo básico de leitura 
e escrita. Entre os que têm 4 a 7 e 8 a 10 anos de estudo, por sua vez, a diferença se 
manifesta na passagem do nível rudimentar para o nível básico. Finalmente, entre 
os que têm 11 ou mais anos de estudos, registra-se vantagem em função do tempo 
de prisão na passagem do alfabetismo básico para alfabetismo pleno.

Estes dados são apenas pistas muito discretas e não mostram regularidade. 
Observando-se a tabela em que se cruzam os níveis de alfabetismo com grau 
de instrução, encontram-se oscilações que não permitem sustentar a tendência 
acima sugerida. Também os números relativos aos conhecimentos matemáticos 
são inconstantes, com variações que não permitem estabelecer relação conclusiva 
entre os fatores em consideração.

De todo modo, a pergunta a ser feita é: por que a experiência carcerária tem 
efeito nos níveis de alfabetismo funcional dos presos e é mais intensa em leitura e 
escrita do que em conhecimentos matemáticos?

O nível de alfabetismo, além dos conhecimentos adquiridos pela vivência 
escolar, pode ser o resultado da experiência intelectual e social com processos dis-
ciplinares mais rígidos e organizadores e da necessidade de administração de vida 
pessoal de forma sistemática.
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Ao viver uma situação marcadamente regrada, em que cada ação é monitora-
da e calculada, a pessoa encontra-se diante de novas demandas de uso da escrita, 
bem como de procedimentos organizacionais que podem promover a atualização 
de saberes passivos e a incorporação de novos procedimentos. 

Os processos de sociabilidade que se estabelecem entre os presos e entre estes e as 
instâncias administrativas, assim como a necessidade de ajustamento ao ambiente 
penitenciário, obrigam a reorganização e atualização intelectuais e realização de 
práticas que não se impõem com a mesma intensidade na vida fora do presídio.

Além disso, a mudança das formas de ocupação do tempo e a premência da 
utilização da escrita como principal veículo de comunicação com o mundo fora da 
unidade penal (já que os presos não dispõem de telefone ou computador) também 
funcionam como elementos promotores do alfabetismo em leitura e escrita.

Tabela 11a 
Matemática, controle por anos de pena que já cum-
priu (controle por grau de instrução)

INAF POP.

CARC. SP

Até 4ª série do Fundamental De 5ª a 8ª séries do Fundamental

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 92 69 85 120 117 123

Analfabeto 2 3 6 7 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 23 50 50 38 19 9 12

Alfabetismo Básico 49 38 29 47 58 67 56

Alfabetismo Pleno 27 9 15 8 23 24 32

INAF POP.

CARC. SP

Ensino Médio Ensino Superior

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 43 50 37 07 (*) 01 (*) 03 (*)

Analfabeto 2 0 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 23 5 2 6 17 0 0

Alfabetismo Básico 49 48 36 50 36 0 0

Alfabetismo Pleno 27 46 62 44 48 100 100

(*) base insuficiente para análise.
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Tabela 11b
Matemática, controle por anos de pena que já cum-
priu (controle por anos de estudo)

INAF POP.

CARC. SP

Até 4ª série do Fundamental De 5ª a 8ª séries do Fundamental

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 92 69 85 120 117 123

Analfabeto 2 3 6 7 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 23 50 50 38 19 9 12

Alfabetismo Básico 49 38 29 47 58 67 56

Alfabetismo Pleno 27 9 15 8 23 24 32

INAF POP.

CARC. SP

Ensino Médio Ensino Superior

%
Até 

2 anos
De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Até 
2 anos

De 2 a 
6 anos

Mais de 
6 anos

Base Amostral 800 43 50 37 07 (*) 01 (*) 03 (*)

Analfabeto 2 0 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 23 5 2 6 17 0 0

Alfabetismo Básico 49 48 36 50 36 0 0

Alfabetismo Pleno 27 46 62 44 48 100 100

(*) base insuficiente para análise.

No que concerne aos conhecimentos matemáticos (Tabelas 11a e 11b), o 
efeito conseqüente do trabalho parece não ser tão categórico, manifestando-se 
apenas entre os que têm menor escolaridade, principalmente entre os analfabetos. 
Considerando que os conhecimentos de matemática, normalmente necessários 
dentro da unidade penal, são semelhantes aos que se apresentam fora dela (ou 
até mais restritos) e que a maioria dos presos já dispõem deles, não era de esperar 
conseqüências tão marcantes. Com efeito, a vida na prisão não parece propor 
novas demandas de exercício de cálculo e principalmente de trabalho com outros 
raciocínios ou representações matemáticas que desenvolvam habilidades um pouco 
mais complexas nesse campo. É por isso, exatamente, que entre os de menor nível 
de alfabetismo se poderia encontrar alguma diferença, como de fato ocorreu.

Deve-se ressaltar, que sendo esses processos de aprendizagem autodidata de na-
tureza assistemática, a promoção de alfabetismo que os presos realizam é em grande 
medida autolimitada, restringindo-se aos domínios práticos e operacionais de leitura e 
de escrita, normalmente mais diretamente ligados ao “que fazer” cotidiano. 

4: Práticas de leitura e escrita no presídio

As práticas de leitura e escrita são outra pista importante para com-
preender o perfil de alfabetismo da população carcerária paulista. 
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Tabela 12
Interesse pela leitura (para se distrair ou passar o 
tempo)

POP. 
BRASIL 
2005

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

%
SEMI-

ABERTO
FECHADO MAS FEM

Base Amostral 2002 800 121 679 764 36

Gosta muito 30 51 40 53 51 51

Gosta um pouco 38 35 42 34 35 28

Não gosta 32 10 15 10 10 14

Não sabe / Não opinou 1 3 4 3 3 7

Enquanto que entre a população carcerária paulista 86% afirmam gostar de ler 
(muito ou um pouco) para distrair-se ou passar o tempo, este número cai para 68% 
entre a população brasileira; se forem considerados apenas os que gostam muito de 
ler, a diferença é ainda mais expressiva: 51% contra 30% (Tabela 12). É preciso des-
tacar para efeito da análise que, ainda que a pergunta solicitando que o entrevistado 
explicite uma noção de leitura livre seja importante, de fato, o critério usado por ele 
tende a ser mais genérico, considerando o gosto ou interesse pela leitura ou valor que 
atribui a esta atividade.

Tabela 13
Hábitos de leitura e escrita

INAF BRASIL - LEITURA E ESCRITA 
(2005) 

INAF POP. 
CARCERÁRIA SP

% TOTAL SUDESTE HOMENS TOTAL

Base Amostral 2002 882 974 800

Escrever cartas 42 41 38 85

Escrever bilhetes 50 52 42 77

Ler correspondências impressas que recebe 
pelo correio 77 84 76 88

Inventar e escrever histórias, poesias ou letras 
de músicas 29 31 26 50

Ler letreiros, placas, cartazes 87 90 87 81

Escrever diário pessoal 14 14 9 30

Ler revistas 63 69 58 80

Ler jornais * * * 64

Ler Bíblia * * * 88

Ler outros livros ou impressos religiosos * * * 69

Ler outros tipos de livros * * * 72

Ler instruções de textos jurídicos * * * 51

* sem possibilidade de comparação
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A Tabela 13 traz, de forma mais detalhada, as práticas de leitura e escrita 
realizadas.

A expressiva disposição para a leitura da população prisional paulista verificada 
acima, parece ser reflexo direto das práticas de leitura e escrita dessa população, a 
qual, em função do estado de privação de liberdade, não dispõe de formas de co-
municação eletrônicas e tem contato interpessoal com a sociedade bastante limitado. 
Pode-se postular que esta situação explicaria o fato de que, enquanto da população 
masculina brasileira os que afirmam escrever cartas representam 38% do total e os 
que afirmam escrever bilhetes representam 42%, entre a população carcerária paulista 
os que se encontram nestas situações representam 85% e 77%, respectivamente. A 
diferença de leitura de correspondência é bem menos expressiva (76% contra 88%), 
mas, neste caso, deve considerar-se que aí se incluem diversas formas de comunicação 
institucional como contas a pagar, propaganda etc.

Mesmo num quesito em que as limitações na unidade penal são bastante 
fortes como ler jornais e revistas (há, por razões de segurança e de disciplina, 
várias restrições nos presídios para a entrada e uso desses materiais), os dados 
são bastante expressivos: 80% dos presos afirmam ler revistas, contra 63% da 
população brasileira e 58% da população masculina brasileira e 64% afirmam ler 
jornais (não há aqui a possibilidade de comparação, já que a leitura de jornal é 
medida de outra forma no INAF Brasil). Além disso, 72% dos presos lêem livros 
de vários assuntos e 88% lêem a Bíblia. O que importa ressaltar é que, mais 
que indicar uma prática – real ou possível –, estes números demonstram uma 
enorme valorização da leitura e da escrita, tanto para a comunicação como para 
a informação e instrução.

Esta disposição para ler e escrever também se manifesta quando são consideradas 
práticas de escrita pessoal em que há forte investimento subjetivo e evidente intenção 
reflexiva e expressiva. Assim, quando se observam os resultados relativos ao item de 
inventar e escrever histórias, poesias ou letras de música, encontram-se perfis bastante 
marcados. Neste caso, enquanto 29% da população brasileira e 26% da população 
masculina brasileira afirmam ter esta prática, o percentual entre a população car-
cerária paulista sobe para 50%. No que concerne ao item escrever diário pessoal, os 
resultados são ainda mais significativos: apenas 9% da população masculina brasileira 
afirma que o fazem (contra 14% da população brasileira, confirmando que se trata 
de uma prática de perfil feminino); já entre os presos, são 30% aqueles que escrevem 
diários. É importante observar que a condição carcerária, em função do isolamento 
social, da restrição de movimentação, das limitações de trabalho, comércio e lazer, 
amplia o tempo em que a pessoa fica voltada para si e para a realização de atividades 
reflexivas.

Não se deve conlcuir com isto que a população prisional é mais culta ou 
mais leitora que a população brasileira ou que dispõe de maiores recursos para 
ler e escrever. Trata-se, antes, das circunstâncias em que se encontram os presos, 
as quais estabelecem maior necessidade de uso objetivo e cotidiano da leitura e 
da escrita, distinta do que ocorre fora dos presídios. Os presos têm plena per-
cepção disto e a manifestam quando indagados sobre a influência da forma como 
lêem ou escrevem nas suas atividades. Para 82% da população prisional, a forma 
como lêem ajuda muito ou pouco em suas atividades (contra 69% da população 
brasileira) e para 81% escrever ajuda muito ou pouco (contra 65% da população 
brasileira) (Tabela 14).
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Tabela 14
Percepção sobre forma de leitura e escrita

LÊ POP. 
BRASIL 
2005

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

%
SEMI-

ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 2002 800 121 679 764 36

Ajuda muito 49 60 50 62 60 65

Ajuda um pouco 20 22 28 21 22 19

Nem ajuda nem atrapalha 14 7 8 7 7 10

Atrapalha um pouco 9 5 5 4 5 3

Atrapalha muito 8 5 10 5 6 1

Não sabe / Não opinou 1 0 0 0 0 2

ESCREVE POP. 
BRASIL 
2005

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

%
SEMI-

ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 2002 800 121 679 764 36

Ajuda muito 45 60 50 61 60 61

Ajuda um pouco 20 21 19 22 21 21

Nem ajuda nem atrapalha 16 8 11 7 8 8

Atrapalha um pouco 11 5 7 5 5 5

Atrapalha muito 8 6 12 5 6 3

Não sabe / Não opinou 1 0 0 0 0 2

Há pelo menos quatro fatores que concorrem para isto. O primeiro e mais 
evidente é que a comunicação entre os presos e seus familiares ou companheiros 
que vivem fora da unidade penal não pode ocorrer cotidianamente pelo contato 
direto ou por telefone ou Internet. O contato direto está limitado às visitas e, 
como é sabido, o uso de telefone ou Internet é proibido nos presídios por razão de 
segurança. Desta forma, mesmo a comunicação mais ligeira deve ser realizada por 
cartas ou bilhetes. Também a comunicação entre os próprios presos, em diversas 
situações, seja por sigilo, seja pela distribuição nos espaços do confinamento, é 
feita por meio de bilhetes e outros pequenos escritos. 

O segundo fator está relacionado à dinâmica organizacional dos presídios, 
muito mais disciplinar e formal, o que impõe comunicação entre os presos e a 
instituição por meio de instrumentos documentais. Além disso, sua condição de 
condenado determina um processo de controle da vida muito estrito, em que a 
dimensão institucional – jurídica, econômica, funcional etc. – demanda conheci-
mentos e ações que são fortemente mediados pelo escrito. 

O terceiro fator, decorrente da condição de estar preso, é a busca de caminhos e 
soluções para sua vida, tanto enquanto presos como em vista da liberdade futura. 
Dada a situação em que se encontram, a percepção de que a formação pessoal pode 
ser fator colaborador para a ação no espaço social é mais intensa do que em situação 
de liberdade, além de haver menos fatores que possam impedir que tal preocupação 
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se realize. A desobrigação de certas tarefas da vida cotidiana, a impossibilidade de 
lazer e distração e a disponibilidade de tempo favorecem a iniciativa em ações for-
mativas e reflexivas, dentre as quais a leitura e o estudo se destacam. É ainda esta 
condição que leva as pessoas presas a buscarem registrar em diários e na criação de 
histórias, poemas, crônicas e outros gêneros textuais as suas idéias, experiências e 
reflexões, assim como a leitura de textos religiosos e de autoconhecimento.

O quarto fator está relacionado às condições e possibilidades de sociabilidade 
neste espaço, principalmente quanto à criação de novas relações pessoais e de bus-
ca de identidade com grupos mais coesos, principalmente aqueles de inspiração 
religiosa (este processo se manifesta, por exemplo, quando se verifica que a popu-
lação evangélica carcerária apresenta uma proporção, em relação à católica, muito 
maior que a verificada na população brasileira). Deve-se cuidar, contudo, para 
não sobrevalorizar o efeito religioso nos hábitos, práticas e interesses de leitura e 
escrita da população carcerária. Não é a leitura da bíblia que se destaca com mais 
ênfase, mas sim a leitura e a escrita para uso pessoal, comunicativo e formativo.

Tabela 15
Atividades de cálculo que pratica

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

% SEMI-ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 800 121 679 764 36

Pecúlio 43 42 44 43 55

Progressão de regime 25 27 25 25 29

Remição de pena 45 42 45 44 57

Salários / Descontos 22 32 21 21 51

Dívidas e créditos 16 20 15 15 34

Não pratica nenhuma 28 28 28 29 16

Não sabe/ Não opiniou 1 1 1 1 0

No que concerne às práticas de cálculo, o panorama é bastante distinto. Há 
demandas específicas também neste caso, mas se limitam ao trato da vida prática 
e às questões de controle de suas finanças, realização de pequenos negócios e de 
acompanhamento do tempo da pena, não havendo situações promotoras de pen-
samentos reflexivos ou pessoais mais intensos. Entre as atividades de cálculo que os 
presos mais realizam (Tabela 15), destacam-se a remição de pena (45%) e o pecúlio 
(43%), que é relativo ao controle de ganhos, salários etc.

Quanto ao modo de como fazem pequenas contas (Tabela 16), o único aspecto 
que se destaca é a pequena utilização de calculadora (apenas 1% dos presos afirmam 
utilizar este recurso, contra 12% da população brasileira), o que é compensado 
pela maior freqüência em fazer contas de cabeça (67% contra 59% da população 
brasileira). Isto, contudo, não é suficiente para que o uso do cálculo tenha uma 
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intensidade tal que se estimule o desenvolvimento desta capacidade, tanto que 28% 
dos presos afirmaram não realizar nenhuma atividade de cálculo (Tabela 15). O 
uso da escrita para a realização de cálculos está diretamente relacionado ao nível 
de alfabetismo. A escrita permite cálculos maiores, o registro e controle de ações 
em que haja cálculos, de modo especial, em situações cujo enfrentamento exija a 
realização de procedimentos em etapas, demandando a elaboração e o controle do 
planejamento.

Tabela 16
Como faz pequenas contas

POP. 
BRASIL 
2005

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

%
SEMI-

ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 2002 800 121 679 764 36

Faz de cabeça 59 67 67 67 67 59

Conta nos dedos ou em outro material 10 11 12 11 11 13

Faz por escrito 16 18 17 18 18 20

Faz na calculadora 12 1 3 1 1 4

Pede para outra pessoa fazer 3 2 1 2 2 3

Não sabe / Não opinou 0 0 0 1 0 1

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

INAF - MATEMÁTICO NOS PRESÍDIOS/2005

%
ANAL-

FABETO

ALFAB. 

RUDIM.

ALFAB. 

BÁSICO

ALFAB. 

PLENO

Base Amostral 800 15 182 391 213

Faz de cabeça 67 38 49 69 82

Conta nos dedos ou em outro material 11 9 24 10 3

Faz por escrito 18 2 21 19 14

Faz na calculadora 1 0 0 2 2

Pede para outra pessoa fazer 2 49 5 0 0

Não sabe / Não opinou 0 2 0 1 0

Pode-se concluir que diferentemente do que ocorre com as práticas de leitura 
e escrita, o ambiente da unidade penal pouco contribui para que as pessoas 
tenham que mobilizar conhecimentos latentes ou de sofisticar as práticas ante-
riores à situação prisional, no que se refere a cálculo.
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5: Educação e alfabetismo no presídio

Conforme dito na introdução deste estudo, a Educação Escolar no sistema 
prisional tem se limitado, quando ocorre, à oferta de classes de alfabetização e cursos 
preparatórios para os exames públicos de Ensino Fundamental e Médio ministrados 
por profissionais do sistema carcerário, monitores presos ou estagiários. Não há até 
o momento uma escola formal regular no sistema prisional. Em alguns casos loca-
lizados, a justiça já reconhece essa atividade como formativa e permite que ela seja 
considerada para fins de remição de pena.

Tabela 17
Perfil da amostra carcerária: educação no presídio

POP. 
CARCERÁRIA 

SP

REGIME SEXO

% SEMI-ABERTO FECHADO MAS FEM

Base Amostral 800 121 679 764 36

SIM 35 29 37 35 48

Alfabetização 8 4 9 8 15

Ensino Fundamental 21 17 22 21 24

Ensino Médio 6 7 6 6 9

NÃO 65 71 63 65 52

Não é de se estranhar que apenas 35% dos presos entrevistados tenham res-
pondido afirmativamente quando indagados se participavam ou tinham partici-
pado de algum programa de educação no presídio (Tabela 17).

Se for considerado que 20% da população prisional não tem até a 4ª série do 
Ensino Fundamental, que outros 48% não tem Ensino Fundamental completo e 
que apenas 20% tem Ensino Médio ou Superior completo (Tabela 3), a população 
assistida está muito aquém daquela que poderia estar incluída em programas de 
educação escolar.

Verificam-se números relativamente baixos de adesão aos progra-
mas de educação nos presídios que decorrem não do pouco interesse da 
população presa por escolaridade (são muitas e constantes as demons-
trações de que a população prisional preza a escola), mas sim do fato 

de as iniciativas em educação no presídio serem pouco articuladas, 
inconstantes e limitadas à alfabetização e a cursinhos preparatórios 
para exames públicos de equivalência de escolaridade, além de ape-

nas em alguns lugares serem reconhecidas pela Justiça para fins 
de remição de pena.

Quanto à eficiência das atuais ações de educação 
escolar realizadas nos presídios, não há como fa-

zer nenhuma afirmação conclusiva. Chama a 
atenção o fato de que entre os que declararam 
ter participado de classes de alfabetização, 27% 
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continuam analfabetos e 33% se incluem no grupo de alfabetismo rudimentar. 
No que se refere ao Ensino Fundamental, que é a ação educativa mais pro-
curada pela população do sistema prisional paulista, apenas um grupo entre 
21% e 27% dos que participaram dos cursos preparatórios para os exames 
públicos alcançou a certificação deste nível de ensino, o que indica baixo índice 
de sucesso. É de destacar que 19% dos presos que frequentam estes cursos es-
tão no nível de alfabetismo rudimentar, considerado insuficiente para garantir 
participação autônoma em situações em que é necessário o uso da escrita além 
da identificação de palavras soltas ou da leitura de frases curtas.

Tais dados são desafiadores e reforçam a tese da necessidade de implan-
tação de um programa regular de educação escolar formal nos presídios, 
com reconhecimento institucional e remição de pena. Por sua vez, o reco-
nhecimento de que há um segmento importante dos presos com alto nível 
de escolaridade e de alfabetismo (18% da população prisional tem o Ensino 
Médio completo, 2% tem nível Superior e 26% se enquadra no nível de alfabetis-
mo pleno – Tabelas 3 e 4) permitem postular políticas mais amplas em que se 
incorpore este segmento na ação educativa, na qualidade de presos educadores 
(monitores presos).

6: Alfabetismo e trabalho nos presídios

O trabalho na prisão, além do benefício de remição de pena é, sem 
dúvida, um importante elemento de organização do sistema e uma importante 
opção de adequação dos presos à realidade em que se encontram e de possibilidade 
de modificar sua condição social. Por isso, é grande o contingente dos que afirmam 
trabalhar nos presídios: 55% dos homens e 89% das mulheres.

Tabela 18
Leitura e escrita, controle por trabalho no presídio

TRABALHO NO PRESÍDIO

% SIM NÃO

Base Amostral 447 348

Analfabeto 2 7

Alfabetismo rudimentar 20 19

Alfabetismo básico 50 51

Alfabetismo pleno 29 23
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Tabela 19
Matemática, controle por trabalho no presídio

TRABALHO NO PRESÍDIO

% SIM NÃO

Base Amostral 447 348

Analfabeto 1 3

Alfabetismo rudimentar 21 25

Alfabetismo básico 49 48

Alfabetismo pleno 29 24

Os resultados alcançados pelo INAF - População Carcerária não indicam que 
o trabalho seja fator de alfabetismo, mas indicam uma relação direta entre anal-
fabetismo e oportunidade de trabalho, conforme se pode verificar na consulta às 
Tabelas 18 e 19. O contingente de analfabetos entre os que não trabalham (7%, no 
caso de leitura e escrita, e 3%, no caso de matemática) é maior do que entre os que 
trabalham (2% para leitura e escrita e 1% para matemática). Esta diferença não se 
mantém nos níveis de alfabetismo rudimentar e básico e mostra-se ligeiramente 
favorável no nível de alfabetismo pleno.

Tabela 20
Leitura e escrita, controle por trabalho no presídio

INAF POP.

CARC. SP

Até 3 anos De 4 a 7 anos De 8 a 10 anos 11 anos ou mais

% SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Base Amostral 800 79 76 212 172 97 68 58 33

Analfabeto 4 8 31 0 1 1 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 20 48 39 20 18 8 8 2 4

Alfabetismo Básico 50 39 27 59 60 42 52 44 57

Alfabetismo Pleno 26 5 3 21 21 49 40 54 40

Tabela 21 
Matemática, controle por trabalho no presídio

INAF POP.

CARC. SP

Até 3 anos De 4 a 7 anos De 8 a 10 anos 11 anos ou mais

% SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Base Amostral 800 79 76 212 172 97 68 58 33

Analfabeto 2 3 16 0 0 0 0 0 0

Alfabetismo Rudimentar 23 59 56 19 22 8 5 2 7

Alfabetismo Básico 49 29 24 56 58 59 55 35 40

Alfabetismo Pleno 27 9 5 25 20 33 40 63 53
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Considerando-se os dados cruzados de alfabetismo com anos de escolaridade, 
a tendência de favorecimento dos mais qualificados torna-se mais evidente (Tabe-
las 20 e 21). Neste caso, percebe-se significativa diferença entre os que têm menor 
tempo de estudo (até 3 anos), situação em que os que trabalham têm resultados 
superiores aos que não trabalham. Apenas 8% (leitura e escrita) e 3% (mate-
mática) dos que têm este nível de escolaridade e trabalham estão no nível de 
analfabetismo absoluto, contra 31% (leitura e escrita) e 16% (matemática) 
dos que não trabalham. Nos níveis de alfabetismo rudimentar e alfabetismo 
básico a vantagem para os que trabalham permanece.

Estes dados são bastante preocupantes, uma vez que deles se pode con-
cluir que os presos menos alfabetizados e de pouca escolaridade têm menores 
oportunidades de trabalho e tendem a uma situação de marginalização do 
trabalho no interior do sistema carcerário, seja porque não se sentem 
habilitados, seja porque são impedidos de assumir as oportunidades 
de trabalho oferecidas na unidade prisional. Dessa forma, tais dados 
reforçam a urgência de programas de educação escolar articulados 
com as atividades laborais.

7: Conclusões

Do ponto de vista de uma política de Educação na unidade penal, os 
dados apresentados pela INAF - População Carcerária são bastante indicativos da 
importância de uma política consistente de escolarização formal.

Conforme demonstram os dados obtidos com a pesquisa, 68% da população 
carcerária paulista apresenta, segundo o INAF - População Carcerária, menos de 8 
anos de estudo (e, portanto, não tem Ensino Fundamental completo) (Tabela 3). 
Considerando que o Ensino Fundamental é o primeiro nível de certificação e que os 
processos de letramento escolar são relevantes principalmente para alcançar os níveis 
de alfabetismo básico e pleno e, além disso, é requisito mínimo de seleção para postos 
de trabalho no mercado formal, uma ação consistente neste sentido poderia contribuir 
substancialmente para a mudança do atual perfil, ampliando significati-
vamente as possibilidades de participação social do preso e do egresso do 
sistema penitenciário. Se o Ensino Médio for incluído neste raciocínio, 
a população a ser assistida corresponderá a 89% do presos. 

Os relatos de presidiários e educadores têm sistematicamente 
documentado o quanto a “escola” (ou algo que funcione como 
tal) nos presídios é valorizada e respeitada pela população 
carcerária. É bastante razoável afirmar que esta consideração 
resulta do reconhecimento da importância do estudo e da for-
mação no processo de auto-afirmação e socialização dos presos. 

Por outro lado, deve-se realçar que apenas ocasionalmente se 
verificam nos presídios espaços adequados para o funcionamento de 
escolas regulares. Tampouco há estímulo efetivo à participação tais 
como horários de estudos e benefício da remição. O reconhecimento 
da importância da educação nos presídios está levando os responsáveis 
a preverem espaços com esse fim em novas unidades prisionais.
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É relevante registrar que a inexistência de um programa regular de educação 
formal no sistema prisional contraria a legislação relativa a este item. A Lei de 
Diretrizes e Bases para a educação, em conformidade com a Constituição Brasilei-
ra, preconiza que é dever do Estado a oferta de Educação para toda a população, 
incluindo os jovens e adultos.

Uma política de educação deve investir de forma prioritária e imediata em 
um programa de Educação formal escolar adequado ao público adulto, com 
benefício de remição e certificação por nível de escolaridade. 

A este programa, outras ações devem ser vinculadas, tais como:

 Atividades de educação continuada, incluindo programas formativos regula-
res, cursos e oficinas de qualificação profissional.

 Atividades culturais constantes, incluindo palestras.

 Incentivo aos presos de maior escolaridade para que participem como instru-
tores ou monitores das atividades escolares e formativas nos presídios.

 Construção de espaços apropriados para funcionarem como escola.

 Instalação de bibliotecas e salas de leitura, com acervo variado e que atendam 
às necessidades formativas e pessoais da população carcerária.
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Mas mesmo esta definição é insuficiente, 
até por que talvez não seja o caso de simples-
mente dividir as pessoas em dois grupos: os 
que sabem ler e escrever e os que não sabem, 
qualquer que seja o critério para definir este 
corte. De fato, o quanto cada pessoa sabe e 
usa a escrita e o cálculo matemático é bastan-
te variado. Pode-se postular um nível mínimo 
de conhecimentos e práticas desejados para 
que alguém possa ser considerado inserido 
plenamente na vida social, o que serviria 
para a determinação de políticas educativas 
e sociais, mas não há como fixar um padrão 
único, até porque, em função da complexida-
de das relações sociais e dos modos de vida 
contemporâneos, existem muitos tipos de 
participação e de utilização de conhecimento 
escrito. 

Por isso, mais que estabelecer cortes 
rígidos, do tipo alfabetizado x analfabeto ou 
alfabetizado pleno x analfabeto funcional, inte-
ressa descrever os conhecimentos e práticas 
das pessoas e dos grupos em que se inserem, 
imaginando uma escala de alfabetismo (ou de 
letramento), em função do que sabem fazer 
com a leitura e a escrita. 

Foi nesta perspectiva que o Instituto Pau-
lo Montenegro e a Ação Educativa realizam, 
desde 2001, uma pesquisa nacional sobre os 
níveis de alfabetismo em leitura e escrita e 
cálculo matemático – o Indicador de Alfabetis-
mo Funcional (INAF). Seu objetivo é levantar 
informações sobre habilidades e práticas de 
leitura, escrita e matemática da população bra-
sileira entre 15 e 64 anos, de forma a fomentar 
o debate e subsidiar a formulação de políticas 
públicas de educação e cultura.

De acordo com Vera Masagão Ribeiro, 
coordenadora do Indicador de Alfabetismo 
Funcional, considerar todas as pessoas que 
não detêm o domínio pleno das habilidades 
supostas como ideais para a plena participação 
no mundo letrado como analfabetos funcionais 
equivaleria a considerar como tal três quartos 
da população brasileira adulta.

Alfabetizada, em princípio, é a pessoa que 
aprendeu, ainda que minimamente, a operar 
com o sistema de escrita, isto é, pode ler se-
qüências escritas, mesmo que pequenas frases 
ou listas de palavras isoladas, e escrever, mes-
mo que desrespeitando o padrão ortográfi co, 
palavras e frases, assim como realizar cálculos 
simples de soma e subtração. Neste sentido, na 
acepção atual de alfabetismo, ser alfabetizado 
é mais que simplesmente ser capaz de escre-
ver o próprio nome e de reconhecer símbolos 
isolados, como se fossem desenhos.

Mas é preciso reconhecer que, dadas 
as demandas atuais por uso da escrita e da 
matemática, a pessoa que se encontra nesta 
condição está bastante limitada em suas 
possibilidades de participação, porque tem 
difi culdades para realizar diversas tarefas da 
vida moderna, bem como para compreender 
textos de ampla circulação pública, tais como 
os textos de imprensa e instrucionais. 

O conceito de alfabetização não foi o mes-
mo ao longo da história. À medida que se expan-
dia a educação escolar, ampliava-se a circulação 
de impressos e crescia a demanda pelo uso da 
leitura e da escrita, a compreensão do que seja 
uma pessoa alfabetizada, foi se modifi cando. 

Inicialmente, admitia-se alfabetizada a 
pessoa capaz de escrever o próprio nome. Já 
a partir dos anos 1940, passou-se a conside-
rar alfabetizada a pessoa que soubesse “ler e 
escrever um bilhete simples”, o que implica 
em que o conhecimento de letras e a deco-
difi cação sem interpretação já não poderiam 
corresponder à condição de alfabetizado. 

Em 1958, a Unesco, visando oferecer um 
padrão internacional para os estudos e ações 
estatísticas em educação, em particular no que 
se refere aos índices de alfabetismo, propôs 
considerar alfabetizada a pessoa que consegue 
tanto ler quanto escrever, com compreensão, 
uma frase simples e curta sobre sua vida coti-
diana e analfabeta a pessoa que não consegue 
ler nem escrever, com compreensão, uma frase 
simples e curta. 

OS NÍVEIS DE ALFABETISMO



A necessidade da remição de pena pelo estudo

Iberê Baena Duarte
Presidente da Funap

Os resultados apresentados pela pesquisa INAF da População Carcerária 
Paulista publicados neste volume trazem-nos argumentos ainda mais sólidos para 
promover algo que a Funap acredita ser da maior relevância para a reintegração do 
preso à sociedade: a necessidade da remição de pena através do estudo.

Pela Lei de Execuções Penais (LEP), para cada três dias trabalhados o preso tem 
redução de um dia na sua pena. Com a educação, porém, não ocorre o mesmo, 
embora haja jurisprudência no sentido de permitir a redução de pena baseada na 
quantidade de horas-aula. Mesmo assim, entre estudar e trabalhar, o reeducando 
geralmente prefere este último, dados os incentivos da remição de pena e da re-
muneração. É imperativo que o preso encontre um estímulo na legislação para se 
dedicar também ao estudo formal.

Regulamentar isso é uma questão que toca em outro ponto fundamental: a cer-
tificação do nível de escolaridade. Com esse documento em mãos, válido como um 
diploma escolar comum, o reeducando poderá provar seu nível de escolaridade, o 
conteúdo aprendido e, ainda, as horas-aula para fins de remição.

Os números da pesquisa mostram uma correlação inequívoca entre os anos de 
estudo formal e a habilidade de leitura, escrita e operações matemáticas. Sendo assim, 
para devolvermos à sociedade um cidadão melhor, precisamos estimular os reedu-
candos a investirem no estudo como uma ferramenta de transformação e, por outro 
lado, levar essa questão aos órgãos federais para oficializar a remição pela educação e 
transformar a educação formal nos presídios em uma política pública.

Também com a pesquisa INAF, pudemos perceber que o preso paulista, se 
comparado ao total da população brasileira, tem um nível melhor de leitura e 
escrita. Isso se deve, em parte, ao tempo disponível para o aprendizado autodidata, 
a necessidade de escrever e ler cartas, a leitura de livros e revistas para ocupar o 
tempo e mesmo à compreensão e acompanhamento de seu processo de execução. 
Acreditamos, ainda assim, que as salas de aula mantidas pela Funap têm grande 
importância nesse resultado. São 380 salas em presídios de todo o Estado, com 

mais de 300 educadores, sendo que 175 são monitores-presos, ou seja, 
reeducandos que dão aulas para seus colegas e recebem um salário pelo 
seu trabalho.

A Funap espera que com a publicação e divulgação desse universo 
de informações sobre o alfabetismo funcional dos presos e presas do 
Estado, a necessidade da certificação do estudo do preso e a remição da 
pena através do trabalho intelectual – o estudo – se torne clara ao Poder 
Judiciário e à sociedade como um todo.






