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introdução

o exercício da docência tem sido tema de investigações cientícas que 
buscam evidenciar, entre outras questões, aspectos relacionados à for-
mação e à prática deste prossional. A escola tem se ocupado da socia-
lização das novas gerações e, além de retratar a sociedade na qual está 
inserida, relaciona-se a um devir, projetando a sociedade que se quer. 
Em estudos realizados sobre a ação docente destaca-se o valor social a 
ela atribuído, apesar da desvalorização desse prossional, bem como 
a diculdade de implementação dos ideais democráticos associados à 
escolarização, em função de sua determinação social pelas condições 
historicamente produzidas. O professor tem por pressuposto propiciar 
a formação de seus alunos e, no entanto, enfrenta diculdades para se 
formar. Faz parte de seu trabalho incentivar a possibilidade de mudan-
ças sociais, desencadeando um processo que leve ao desenvolvimento 
da autonomia em seus alunos e, também, ao mesmo tempo, promo-

o ExErcício docEntE por 
monitorEs-prEsos E o dEsEnvolvimEnto
do procEsso formativo*

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna**

* Comunicação apresentada no xII Endipe: “Conhecimento local e conhecimen-
to universal”, realizado em Curitiba, 29 ago.–1o set. 2004.
** Mestre e Doutora em Educação e Ciências Sociais, pelo Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUC (SP).



A educação escolar entre as grades

78

ver sua socialização e inserção na sociedade, contribuindo para que esta 
se reproduza. A atividade docente responde às atribuições que lhe são 
conferidas socialmente, bem como ao papel da educação escolar em 
diferentes contextos históricos. Os professores devem dar conta de de-
terminada tarefa, constituída historicamente. A realidade de trabalho e 
as condições objetivas que se apresentam, no entanto, não permitem 
que concretizem o que socialmente deles se espera. Ser professor diz 
respeito a um modo particular de ser, implicando autoridade moral em 
um mundo controverso.

De acordo com Duarte (2001), o ato de ensinar implica contradi-
ção, uma vez que a prática pedagógica pressupõe a formação do bom 
cidadão em um mundo em crise, em que prevalece a lógica do “salve-se 
quem puder”, à qual o próprio professor deve submeter-se.

A prática do professor apresenta-se conectada ao contexto social 
em que está inserida, sendo necessário buscar a compreensão das con-
dições em que ocorre. As condições concretas de trabalho em que 
esse prossional deve atuar exercem forte inuência sobre sua prática. 
Ser professor implica mover-se em determinada realidade, na qual a 
atividade educativa deverá se desenvolver, e a realização de estudos fo-
cando os sujeitos envolvidos no fazer escolar, buscando compreender a 
forma como se constitui nas relações estabelecidas para sua efetivação, 
pode contribuir para o fomento da discussão relacionada ao papel so-
cial desempenhado por esse prossional. 

Ao eleger por objeto de estudo o exercício da docência realizado 
por indivíduos que, como seus alunos, encontravam-se na condição de 
detentos (Penna, 2003), o objetivo deste trabalho foi analisar as contra-
dições intrínsecas ao ato de ensinar na prisão – uma vez que o exercício 
da docência implica promover os sujeitos nele envolvidos, e o cumpri-
mento de pena privativa de liberdade, a negação da individualidade dos 
que a ela estão submetidos –, vericando os limites e as possibilidades 
de desenvolvimento da ação docente em uma escola localizada no inte-
rior de uma penitenciária e que tem por professores pessoas que se en-
contram encarceradas. O foco da análise centrou-se nas relações estabe-
lecidas pelos monitores com seus alunos e com os diferentes segmentos 
prisionais, quais sejam: direção, funcionários e demais detentos.
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Em relação às pesquisas relacionadas sobre o fazer docente e as 
relações sociais estabelecidas, destacam-se os trabalhos de Cattani 
(1989), Setton (1989), Costa (1995) e Pereira (2001). Cattani (1989), 
ao ter por questões a delimitação do campo educacional e a luta pela 
posse da gestão de assuntos a ele relacionados, apontou em seu estudo 
a ambigüidade presente no discurso dos porta-vozes dos professores, 
marcado pela presença de questões técnicas especícas do campo edu-
cacional que almejavam organizar e de apelos à probidade moral ne-
cessária aos que se dedicam ao magistério e à idéia da prossão como 
missão, para a qual é necessário ser vocacionado.

Setton (1989), ao propor um estudo sobre os valores do magisté-
rio ocial paulista, com o objetivo de explorar o aspecto cultural da 
vida de professores dos ensinos fundamental e médio, observou que 
esse prossional se sente diferençado em relação à classe trabalhadora, 
por trabalhar com a cultura, sendo, no entanto, mal remunerado. De 
acordo com Costa (1995), para os professores, sua distinção em rela-
ção à classe trabalhadora diz respeito ao saber e à cultura necessários à 
realização de seu trabalho, dado que se acentua pelo fato de a escola e 
o saber por ela difundido estarem associados à divisão social, em que o 
mérito confere a posição de prestígio desfrutada. Em sua pesquisa, Pe-
reira (2001) vericou que os professores identicam a docência como 
uma prossão socialmente desvalorizada e de baixo retorno simbólico 
e material, mesmo sendo portadora de ideais e de responsabilidades 
sociais, fato que se revela na forma como se constituem como categoria 
prossional, em que se vericam ambigüidades em discursos que apon-
tam a pauperização da prossão e, ao mesmo tempo, a extrema injustiça 
dessa situação, uma vez que os professores sentem como se a sociedade 
não reconhecesse a “seriedade” e a “nobreza” intrínsecas ao papel que 
desempenham.

Dessa forma, o forte apelo ao exercício da docência como missão, ad-
vindo do ideal iluminista da escola como propiciadora da promoção 
da igualdade entre os homens, e o caráter mesmo da ação docente, 
constituído por uma relação face a face, pressupondo formação e mu-
dança valorativas nos alunos, conferem especicidade a essa atividade, 
inuenciando aqueles que a exercem. Por ser a educação escolar espaço 
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por excelência de circulação do saber, a sociedade projeta determinada 
imagem da prossão docente, que deve ser compreendida como estan-
do permeada pelas relações socialmente estabelecidas e pelas relações 
de poder que delas derivam. O trabalho docente reveste-se de uma 
aura de possuidor de grande relevância social, que, no entanto, não é 
reconhecida socialmente. Ao mesmo tempo, o professor é portador do 
discurso ocial do Estado e da ideologia liberal, em que a escola deve 
responsabilizar-se por preparar os cidadãos para atuarem na sociedade, 
na qual o mérito confere posições de prestígio.

Ao analisar a forma como os monitores-presos compreendem a ativida-
de docente por eles desenvolvida – por meio dos discursos e das reexões 
que elaboram a respeito dessa experiência e da escola, e das relações esta-
belecidas com os demais atores envolvidos –, o objetivo era vericar como 
esses monitores conguram a função que desempenham, reetindo sobre 
o exercício da docência e suas implicações em relação àqueles que a exer-
cem, evidenciando a forma com que esses sujeitos (estando submetidos à 
prisão e a todas as dores e constrangimentos) estabelecem a prática educa-
tiva escolar, que em sua essência signica valor, e em que medida este en-
volvimento com a prática educativa proporciona um processo formativo 
aos que a executam. 

A questão central da pesquisa estava assim formulada: qual é o 
signicado da docência desenvolvida na escola no interior da prisão, por 
monitores que, como seus alunos, encontram-se presos? Assim, a partir 
dessa questão central, outras foram derivadas, buscando apreender a 
ação desenvolvida, tais como: o que leva um detento a exercer a função 
de monitor na prisão? Qual o valor atribuído por esses monitores à 
escola e ao conhecimento? Como o monitor-preso organiza sua práti-
ca docente? Como o espaço escolar é constituído na prisão? Como se 
congura a relação professor versus aluno na escola, considerando que 
o monitor se encontra na mesma condição de detento que seus alunos? 
Com relação a este recorte do trabalho, a hipótese estabelecida era a de 
que ser professor impõe aos monitores determinadas formas de con-
duta, impregnadas pelo que estes supõem ser a atitude esperada a esse 
tipo de prossional.
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os contornos da pesquisa

O pensamento formulado por Theodor W. Adorno sobre o homem como 
ser social e a necessidade de desvelarem-se as relações socialmente esta-
belecidas nortearam a realização da pesquisa. Para o autor, o homem, ao 
viver em sociedade, encontra-se oprimido pela necessidade de se agregar 
à realização do todo, que é estabelecido tendo como base relações de 
poder e dominação. As condições da vida em sociedade, sob as quais 
o homem necessita viver e nas quais pode interferir muito pouco, são 
tomadas por natural e não como produto social. Ao tratar a questão do 
trabalho do professor, Adorno (2000) busca compreender a aversão exis-
tente em relação ao mesmo, a partir da sedimentação coletiva de ima-
gens e representações que, mesmo perdendo sua base real, conservam-
se como prejuízos psicológicos e sociais. Para o autor, ainda, a pretensão 
de status da prossão docente não corresponde à sua posição material. 

O procedimento metodológico adotado foi a realização de entrevis-
tas semi-estruturadas com os monitores-presos, objetivando obter da-
dos sobre a docência por eles desenvolvida, bem como sobre suas vidas 
passadas no interior da prisão e as relações estabelecidas com os dife-
rentes segmentos prisionais. Dessa forma, os monitores foram incenti-
vados a relatar a forma como organizavam sua prática docente, prazeres 
e desprazeres obtidos no desempenho dessa função na prisão, a relação 
estabelecida com seus alunos na escola e fora dela e, sobretudo, o que 
implicava ser professor no universo prisional. Quando da realização 
deste trabalho, havia seis monitores-presos na escola da penitenciária 
pesquisada. Todos foram convidados e concordaram em participar.

Os monitores-presos são contratados pela Fundação Professor Ma-
nuel Pedro Pimentel (FunaP) para ministrarem aulas no nível I, em clas-
ses de alfabetização, e no nível II, em educação supletiva. A FunaP é 
responsável pelo Ensino Fundamental nos estabelecimentos prisionais 
do Estado de São Paulo, por meio da Resolução SJ-43, de 28 de outubro 
de 1987. Atualmente está vinculada à Secretaria de Administração Peni-
tenciária e tem por objetivo promover a recuperação social de homens 
e mulheres presos e a melhoria de suas condições de vida por meio 
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do trabalho e da educação (rusche, 1995). A escolaridade exigida para 
dar aulas no nível I é o Ensino Fundamental completo e, para o ensino 
supletivo, o Ensino Médio completo ou em vias de conclusão (FunaP, 
2001). A utilização de presos como monitores não foi uma escolha pe-
dagógica, estando relacionada a diculdades de contratação de moni-
tores via concurso público. Em um universo de 67 estabelecimentos 
penais atendidos pelo Programa de Educação da FunaP, são 19 os que 
possuem monitores-presos trabalhando (FunaP, 2003). Quando contra-
tados, passam por treinamento inicial e têm suas atividades acompanha-
das cotidianamente por um coordenador pedagógico.

ser professor: a docência como condição

O signicado da escola encontra-se relacionado ao valor que lhe é atri-
buído socialmente, bem como ao indivíduo escolarizado, constituído 
historicamente. A atribuição de valor à atividade escolar traz implica-
ções para a docência desenvolvida. O professor é responsabilizado por 
conduzir seus alunos ao conhecimento, condição para o desenvolvimen-
to da autonomia e ampliação de suas possibilidades de participação no 
mundo contemporâneo. O fazer docente, ao congurar-se na relação 
entre seres humanos, com o objetivo claro de propiciar a promoção dos 
alunos, supõe compromisso para quem o realiza. O ensino só se justica 
por se tratar de algo positivo, ou seja, o que se pretende ensinar são coi-
sas que exercem inuência positiva sobre os educandos, e o professor se 
vê comprometido com a legitimidade de tal inuência. Faz parte da rela-
ção estabelecida, não há como escapar, e, além disso, os alunos também 
projetam expectativas com relação ao que devem aprender na escola. 

Além da transmissão de conhecimentos, o fazer docente comporta a 
socialização dos indivíduos nos valores e costumes compartilhados pelo 
grupo, o que lhe confere uma dimensão ética, implicando, aos que o 
exercem, determinada condição relacionada às expectativas deposita-
das na escola, que são socialmente determinadas. Como qualquer outra 
atividade desenvolvida pelo homem, a docência encontra-se submetida 
às condições objetivas em que ocorre, as quais, por sua vez, dicultam 
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sua plena realização, considerando as relações de poder existentes na 
sociedade, em que o indivíduo enfrenta diculdades em se constituir 
como tal e a ideologia se apresenta no processo mesmo de formação 
da consciência. De acordo com Horkheimer & Adorno (1985), na so-
ciedade atual o indivíduo está reduzido ao que dele se espera, sendo seu 
comportamento normatizado, assemelhando-se à objetividade de sua 
função e aos modelos previamente estabelecidos.

O professor encontra-se não apenas submetido às condições concre-
tas de trabalho com que se defronta, mas também por uma sociedade 
que prima pela competição desenfreada entre os indivíduos. A escola 
na prisão, portanto, está submetida à dinâmica carcerária. No entanto, 
ainda que apresente alianças e interesses que lhe são externos, desponta 
como um local diferenciado em relação aos demais espaços prisionais, 
apresentando-se como um lugar de possibilidades, em que as relações 
são distendidas, sendo possível ocupar-se de outros assuntos que não os 
relacionados ao mundo do crime. Com relação ao papel desempenhado 
pela escola na prisão, destacam-se os trabalhos de Português (2001), 
Leme (2002), Santos (2002), Onofre (2002), Penna (2003). 

Por ser a prisão uma instituição total (GoFFman, 1999), todas as esfe-
ras da vida das pessoas nela internadas ocorrem em seu interior. Assim, 
os monitores-presos vivem e trabalham num mesmo local. Ao nal de 
um dia de trabalho, atravessam a galeria até sua moradia, convivendo 
nos pavilhões com os mesmos detentos que na escola são seus alunos. 
Porém, a escola se distingue dos outros espaços prisionais, apresentan-
do discursos e regularidades próprios. No dia-a-dia, funciona com mo-
nitores e alunos demarcando as atividades nela desenvolvidas, apesar de 
a condição primeira de prisioneiros estar sempre presente.

O trabalho do professor é efetivado na sala de aula, no contato com 
seus alunos, pressupondo a formação desse prossional. Dessa forma, 
implica uma desigualdade cultural, valorativa. O professor sabe mais 
e deverá ensinar esse “a mais” a seus alunos, o que caracteriza como 
intelectual o trabalho por ele desenvolvido. No entanto, o mesmo não 
elabora o objeto de seu trabalho, transmitindo os conteúdos estabele-
cidos por técnicos e especialistas. Porém, o fato de o docente trabalhar 
com a cultura lhe confere especicidade, fazendo com que ele perceba 
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seu trabalho como possuidor desse “algo a mais”. Além de saber o “a 
mais”, é necessário que saiba coisas relevantes, importantes, pois esta é 
a condição para poder estar na posição de ensinar. De acordo com Costa 
(1995), a escola é um espaço de disputas sociais, em que alunos querem 
ascender socialmente e o professor quer manter e ou recobrar seu status 
cultural. O docente apresenta-se sempre mais disposto a pender para 
a burguesia, para quem almeja ascender socialmente e com quem se 
identica em função das distinções culturais às quais a docência se rela-
ciona, apoiando-se nos mitos “do que sabe mais sobre o que sabe menos” 
e do que “sabe o que importa saber”.

Os monitores-presos sabem mais que seus alunos, por isso mesmo 
foram selecionados para exercer essa função. No entanto, fazem parte, 
junto a seus alunos, da mesma população carcerária, partindo portanto 
de uma condição de igualdade. Neste sentido, o esforço para demarcar a 
diferença entre aluno e professor, presente nas situações de ensino para 
além da prisão, apresentou-se de forma intensicada na fala dos mo-
nitores. Por viverem e trabalharem em um mesmo local necessitavam 
demarcar, inclusive, os momentos em que eram professores, ou não, a 
m de poderem por exemplo desfrutar de situações de lazer, como uma 
partida de futebol. Ao mesmo tempo em que, pelo fato de partirem 
de uma situação de igualdade, sentiam-se constantemente testados por 
seus alunos nas situações de sala de aula, que por vezes duvidavam de 
sua capacidade.

Para Adorno (2000), o professor possui vantagens frente a seus alu-
nos com relação ao saber que possui previamente, o que o leva a extrair 
uma autoridade da qual é difícil prescindir. Portanto, de partida é uma 
relação desigual e imparcial. A posição de professor é validada em fun-
ção desse conhecimento, do qual não consegue prescindir e utiliza para 
poder fazer valer sua autoridade. Esse “saber a mais” torna-se importan-
te para validar sua posição, calcada no conhecimento e na postura. Para 
os monitores-presos, demarcar sua autoridade como docentes tornava-se 
fundamental para que pudessem assumir seus papéis como professores.

Os monitores entrevistados não exerciam essa atividade antes de 
serem presos. Ao organizar suas práticas pedagógicas, valem-se de mo-
delos adquiridos em suas experiências como alunos, dos momentos de 
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formação proporcionados, além das trocas de informações com os co-
legas de trabalho. São ocialmente chamados de monitores, mas, por 
seus alunos, são chamados de professores, e, em sua prática cotidiana, 
é essa a função que desenvolvem. Ministram aulas, fazem o registro da 
presença de seus alunos, preenchem os diários de classe e promovem 
avaliações. Vale ressaltar que a certicação dos alunos que estudam nos 
presídios no Estado de São Paulo é proporcionada pela Secretaria Es-
tadual da Educação, por meio da realização das provas do Centro de 
Exames Supletivos (cesu). 

De acordo com a fala dos monitores, é bom ser professor, em função 
de algo que é próprio à prossão, pelo fato de as atividades que desenvol-
vem estarem relacionadas com o ensino e com a possibilidade de apren-
dizado por parte de seus alunos. Por trabalhar com elementos da cultura, 
o exercício da docência é portador de determinado status, em oposição 
ao trabalho manual. 

Para Costa (1995), a distinção da ação docente se realiza, do ponto 
de vista do professor, em função de seu saber e de sua cultura, dado 
que se acentua em vistas de a escola e o saber por ela difundido esta-
rem associados à divisão social do trabalho, em que o mérito confere a 
posição de prestígio desfrutada socialmente. Conforme Pereira (2001), 
o professor encontra-se na posição mais desprestigiada de um universo 
prestigioso, o do trabalho intelectual, percebendo-se como portador de 
uma nobre missão que, no entanto, não é reconhecida nem pelo Estado, 
nem pela sociedade. Os monitores-presos, em decorrência da função 
que desempenham, possuem uma série de privilégios dos quais têm 
muita clareza, como circular mais livremente entre os diferentes pavi-
lhões ou ser atendido com mais rapidez pelos técnicos da casa, como 
médicos, dentistas ou assistentes sociais, o que na prisão representa de 
fato muita coisa. 

Ao serem interrogados sobre o porquê de terem escolhido essa fun-
ção, todos responderam que era o melhor e mais bem-pago trabalho 
possível de ser desenvolvido por eles, almejado e disputado por quem 
estava em condições de ocupá-lo e que também, de acordo com suas 
falas, não era para “qualquer um”. Os monitores dão um sentido prático 
ao exercício de sua prossão, voltado para diversos aspectos de suas 
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vidas, como: ocupar o tempo, distrair a mente, receber um salário. A 
docência congura-se claramente como estratégia de sobrevivência na 
prisão, e as razões dos monitores não são motivadas apenas por nobres 
questões, o que não é prerrogativa da escola da prisão. Como refere 
Adorno (2000, p. 110), “O magistério também é uma prossão bur-
guesa; apenas o idealismo hipócrita poderia negá-lo”. Os monitores 
necessitam sobreviver em ambiente extremamente hostil, e a escolha 
de estratégias adequadas pode permitir que obtenham sucesso em sua 
empreitada.

Em contrapartida, ao ser exercida por meio da adesão a um conjun-
to de regras e valores que têm como pano de fundo a crença na escola e 
no papel por ela desempenhado na sociedade, a ação docente pressupõe 
a assunção de determinado modo de agir que corresponde ao que é ser 
professor, como esse prossional deve se portar. Para Pereira (2001), a 
moral prossional do professor é caracterizada pelo “espírito de doa-
ção”, sendo as recompensas do exercício dessa prossão advindas pelo 
fato de “dar o melhor de si”. O autor, ao investigar as propriedades atri-
buídas à docência pelos professores, percebe a organização dos valores 
do magistério oscilando entre dois pólos, a saber: o “éthos missionário” 
da prossão, que denota o sentido vocacional do trabalho do professor, 
o carisma, a renúncia, a abnegação; e o “éthos do trabalho” da carreira, 
conjunto de valores que tendem a ressaltar as virtudes laboriosas do 
trabalhador educacional e suas capacitações pedagógicas.

Em decorrência de sua especicidade, o exercício da prossão im-
plica determinada postura que, para os monitores-presos, apresenta-se 
como fundamental para a demarcação de sua atuação, além de reper-
cutir no respeito concedido a eles por seus alunos. Nos dias de visita, 
muitos eram apresentados com reverência para os familiares de seus 
alunos. Do ponto de vista dos monitores, o professor não pode usar as 
gírias da cadeia, devendo comportar-se de forma diferençada em rela-
ção a seus alunos, buscando manter o respeito. No entanto, justamente 
por relacionar-se a uma determinada postura, o exercício da docência 
impõe certos tipos de conduta aos professores, expressos na fala dos 
monitores, na medida em que, por exemplo, não podem faltar ao tra-
balho ou mesmo levar seus problemas e diculdades pessoais para a sala 
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de aula, sabendo muito bem separar as coisas, sendo, contudo, tocados 
pelos problemas pessoais de seus alunos.

Ao se concretizar na relação com o outro, a docência implica uma 
relação imediata, face a face, entre professores e alunos, que acaba por 
ser permeada  por uma relação afetiva, em que gostam e são gostados. 
Porém, para os professores, os objetivos são previamente estabelecidos. 
Dessa forma, coloca-se como diculdade a necessidade de ser “racional” 
nessa prossão que se concretiza na relação com o outro, implicando 
processo de aprendizagem de conhecimentos, mas também de valores, 
em uma sociedade que prima pela irracionalidade. O professor trabalha 
com pessoas, e em seu fazer cotidiano é tocado por seus problemas, 
além do fato de ele também enfrentar diculdades em sua vida. Ao esta-
belecer-se na relação com o outro, o exercício da docência implica uma 
relação de “auxílio” que assume um caráter assistencialista, permeado 
pela idéia da prossão como “missão”. 

De acordo com Adorno (2000), o exercício da docência nega a se-
paração entre trabalho objetivo com pessoas e o plano afetivo pesso-
al, implicando demanda humana em relação imediata, o que acarreta 
diculdades para os professores. Dessa forma, não existem condições 
para que essa dimensão humana do trabalho se concretize, “Pois seu 
trabalho realiza-se sob a forma de uma relação imediata, um dar e re-
ceber, para o qual, porém, este trabalho nunca pode ser inteiramente 
apropriado sob o jugo de seus objetivos altamente mediatos” (adorno, 
op. cit., p. 112).

Em sua tarefa de ensinar, o professor não constrói o conhecimento 
que será transmitido a seus alunos, previamente selecionado por es-
pecialistas, além de adaptá-lo ao público que irá recebê-lo, retirando 
sua objetividade e tornando suspeito o ato mesmo de ensinar. Trans-
mite algo previamente entendido como certo, persuadindo seus alu-
nos a aprenderem, exercendo uma função disciplinadora. A idéia de 
convencimento e do estabelecimento de inuência apresenta-se na fala 
dos monitores-presos que se percebem como modelo de conduta para 
seus alunos, repercutindo em sua maneira de portar-se na sala de aula. 
Cattani (1989), em seu estudo, destaca a presença, em discurso que 
busca legitimar a ação desse prossional, da força do exemplo do “bom 
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professor”, em que a moralidade é o o condutor para justicar as de-
cisões e recomendações destinadas aos mesmos, sobrepondo a nobreza 
de sua missão e a conduta regida por ideais às questões técnicas e ma-
teriais. Servir de modelo implica dar o melhor de si, trazendo em seu 
bojo a idéia da prossão como doação. No entanto, para Adorno (2000), 
o que se passa na escola substitui a realidade, e servir de modelo para 
seus alunos pressupõe ao professor uma vida inquestionável que ele não 
consegue efetivar.

Além de servir de modelo, os professores também possuem uma 
idéia de si como prossionais, em que se destaca a valorização da ati-
vidade por eles desenvolvida, incorporando o discurso da escola como 
possibilidade de resolução dos problemas sociais, presente nas expec-
tativas nela depositadas. Para Pereira (2001), o professor se apega à 
prossão docente como missão com o objetivo de introjetar enobre-
cimento ctício, no entanto socialmente bem-fundado, uma vez que a 
escola encarna o discurso da ascensão social e da promoção da cidadania, 
estabelecendo juízo de elevada importância em relação à atividade por 
ele desempenhada, para compensar a baixa rentabilidade econômica e 
simbólica da prossão. 

No entanto, o discurso relacionado às nalidades educativas e sociais 
da escola acaba por exigir dos docentes o estabelecimento de reexões 
sobre o que é desejável ser concretizado em sua prática, em termos 
educacionais, que varia de acordo com situações e circunstâncias diver-
sas, mas que, ao mesmo tempo, implica escolhas e tomadas de decisão 
por parte do professor na busca da realização de seus valores educativos. 
O exercício da docência na prisão possibilita que haja mudanças, seja 
em relação aos alunos, seja em relação aos professores. Os monitores 
percebem essas mudanças em seus alunos não só pelo fato de estes se 
apropriarem da leitura e da escrita – o que na prisão, e fora dela, repre-
senta muita coisa –, mas também pelo maior contato que estabelecem 
com o universo do conhecimento. 

Além de possibilitar para alunos e professores a resolução de pro-
blemas enfrentados no universo prisional, como sair dos pavilhões de 
moradia, “matar o tempo” ou inuenciar na elaboração do laudo crimo-
nológico (necessário para a progressão da pena para um regime mais 
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brando), passar pela escola amplia suas possibilidades de interação so-
cial, especialmente com funcionários da prisão. Os monitores perce-
bem que quem passou pela escola tem condições de conversar melhor 
com os funcionários, lidando com as situações de conito de forma que 
não seja partindo para o confronto direto, em situações em que estão 
em franca desvantagem, buscando preservar sua integridade, sem no 
entanto se submeterem. Aprender a lidar com o poder institucional de 
outra forma, no ambiente prisional, signica de fato muita coisa.

De acordo com os monitores, trabalhar na escola se apresenta clara-
mente como possibilidade de melhora em suas vidas e de afastamento 
do universo criminal. Evidentemente, o rompimento com tal universo 
não é simples. No entanto, ao envolverem-se com a docência, os moni-
tores passam a reetir sobre suas vidas a partir dessa experiência, além 
do fato de, ao permanecerem no pavilhão escolar, estarem sicamente 
afastados do convívio com o universo criminal, posto que, conforme 
armado anteriormente, a escola se apresenta como um local diferen-
çado na prisão. Porém, o exercício da docência por monitores-presos 
revela ambigüidades relacionadas ao que socialmente se espera ver con-
cretizado e o que a realidade objetiva em que se encontram permite que 
se realize; bem como ambigüidades relacionadas ao exercício mesmo 
da docência, que pressupõe autoridade moral em um mundo irracional, 
em que o medo se impõe aos homens na busca por sua sobrevivência.
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