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“[O fenômemo da invisibilidade social] é 
sustentado por dois fatores ou pelo 
cruzamento de dois conjuntos de fatores 
sociais e psicológicos. A gente pode associar 
o fenômeno da invisibilidade pública 
especialmente à segregação social em 
classes, coisa que não é invenção do 
capitalismo, mas que o capitalismo perpetua, 
naturaliza. Isso também é sustentado por 
aspectos psicológicos. Isto é, avaliações 
individuais de pessoa para pessoa. Portanto, 
se refere à sensibilidade a partir da presença 
de alguém perto dessas pessoas. De 
qualquer maneira, tudo isso é bastante 
complexo e nunca é facilmente inteligível, 
porque demanda sempre um estudo crítico 
não superficial. Eu resumiria da seguinte 
forma: há aspectos na invisibilidade que tem a 
ver com essa segregação social. Em outras 
palavras, quanto mais distante de mim, 
socioeconomicamente falando, maior a 
probabilidade de um sujeito ficar 
automaticamente invisível aos meus olhos. 
Quando essa proximidade é maior, raramente 
se dá esse fato.” (FERNANDO COSTA). 



RESUMO 
 
 
 
 
Esta pesquisa teve por objetivo discorrer sobre a trajetória do inspetor de alunos e 
sobre a importância de sua atuação na escola brasileira e, mais particularmente, na 
cidade de Rio Claro, SP. O estudo aborda brevemente a história do inspetor escolar 
até os dias atuais – apontando que uma de suas características mais marcantes é a 
vigilância – e as transformações de seu papel ao longo dos anos. Buscamos 
apresentar o que há na legislação sobre esse profissional, atualmente, bem como 
verificar qual a sua contribuição no âmbito escolar. Verificamos que há pouquíssimo 
material escrito a respeito do inspetor de alunos, no Brasil. E ainda não se sabe qual 
o papel específico que ocupa, dentro da escola, pois, mesmo que haja algumas leis 
– municipais, até onde pudemos verificar – que mencionam esse profissional, elas 
não indicam com clareza quais são as suas funções. O interesse pelo tema surgiu 
porque exercemos essa profissão há oito anos, no município de Rio Claro, como 
funcionária efetiva – estatutária – na área da educação, e até hoje não temos claro 
qual é o nosso papel. Esta pesquisa tem caráter qualitativo e é de cunho 
bibliográfico e documental, na medida em que buscamos compreender o papel do 
inspetor escolar também por meio do exame da legislação a que tivemos acesso. 
Utilizamos, ainda, nossa própria experiência – relatada em uma espécie de diário 
que construímos desde que iniciamos esta pesquisa, em 2015, no qual registramos 
as memórias de momentos significativos, nossas dúvidas e reflexões a respeito de 
nosso trabalho factual e de nossa profissão. A memória é aqui entendida sob a 
perspectiva de Le Goff (1999), como essencial para que se conservem informações 
passadas que podem ser atualizadas. Esperamos que nossa pesquisa possa 
contribuir para que a profissão de inspetor escolar tenha maior reconhecimento 
social e ganhe uma legislação específica que possa orientá-los efetivamente. 
 
 
Palavras-chaves: Inspetor de alunos. Funções do Inspetor de alunos. Contribuições 
do inspetor de alunos para a educação. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Bedel, inspetor escolar, monitor de alunos, orientador de alunos, agente 

escolar, muitas são as designações para tratarmos o inspetor escolar. Neste estudo,  

ele terá o nome  inspetor de alunos, por um enorme respeito, além de ser o mais 

usual e correto.   

Desde o século XIX até a atualidade, todos os brasileiros que já foram 

estudantes, seja em escolas particulares ou em escolas públicas, conheceram a 

figura do inspetor de alunos. A literatura brasileira o descreve em O Ateneu, de Raul 

Pompéia, obra publicada em1888:  

 
João Numa, inspetor ou bedel, baixote, barrigudo, de óculos escuros, 
movendo-se com vivacidade de bácoro alegre, veio achar-me 
indeciso, à escada do pátio. “Não desce, a brincar?” perguntou 
bondosamente. “Vamos, desça, vá com os outros.” O amável bácoro 
tomou-me pela mão e descemos juntos (POMPÉIA, 1996, p. 12).  

 

 A cena descrita acima apresenta um inspetor atencioso e gentil, mas o 

compara a um leitão alegre, o que o ridiculariza. Se refletirmos acerca desse trecho, 

percebemos que, para que tenha dado conta de que o protagonista da história 

estava parado na escada, João Numa estava vigilante. E parece ser exatamente a 

vigilância ao aluno a principal atribuição desse profissional.  

No entanto, Cícero Alvernaz (2011), inspetor de alunos, em um depoimento à 

revista Ultimato, afirma que esse profissional, na atualidade, tem múltiplas funções e 

é considerado “pau para toda obra” dentro da escola, mas que seu trabalho é pouco 

reconhecido. Essa falta de reconhecimento também é uma de nossas preocupações.   

 Ouve-se falar de inspetores de alunos, no Brasil, desde os tempos coloniais.  

A maioria da busca bibliográfica nos levou a textos sobre um profissional que hoje é 

conhecido como supervisor de ensino e cujas atribuições envolvem o trabalho em 

várias escolas, e não ao profissional que atua em uma escola. Essa confusão entre 

o inspetor de alunos e o inspetor de ensino (supervisor) é bastante antiga. Quando 

lemos o Ratio Studiorum, documento que organiza a educação jesuítica (RATIUM, 

2017), percebemos que havia um prefeito geral, cuja função era de ser “instrumento 

geral do Reitor [e] organizar os estudos, orientar e dirigir as aulas” e prefeitos de 

estudos inferiores e disciplina. Cremos que estes últimos desempenhavam o papel 
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que se aproxima dos inspetores de alunos da atualidade, pois além de auxiliar o 

Reitor (espécie de diretor da instituição de ensino), eram subordinados aos prefeitos 

gerais e deviam acompanhar e auxiliar também os professores.  

 Afirmam Leandra Paulista de Carvalho e Silma do Carmo Nunes (2011) que 

“O Inspetor Escolar foi, e ainda é, uma forma de expressão política que se confunde 

com o conceito de supervisão”. Fato é que há muita confusão entre o que 

chamamos de inspetor de ensino – o atual supervisor – e o inspetor escolar ou de 

alunos. Sobre este, a bibliografia é escassa. Essa escassez foi, para nós, uma 

surpresa que aguçou ainda mais a nossa vontade de pesquisar esse tema. Afinal, é 

a nossa profissão e, na escola, é uma função muito requisitada e importante para o 

bom andamento da instituição. Então por que essa profissão não tem história?  Seria 

a função de inspetor de alunos tão insignificante assim? Nem todas as respostas 

foram encontradas. Porém, cremos que uma luz foi lançada sobre a história e a 

importância do inspetor de alunos, figura de que trata esta pesquisa, que foi 

estruturada em três capítulos. 

 O primeiro deles discorre sobre a trajetória histórica desse profissional, no 

Brasil, desde o período da educação jesuítica e seu Ratio Studiorum, base comum 

de seu ensino em todo o mundo desde 1599, ano em que foi concluída, até os dias 

de hoje, em que nossa educação é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Nesse capítulo, inserimos um sub-capítulo no qual 

tratamos da história do inspetor de alunos na cidade de Rio Claro, SP e de suas 

atribuições legais na atualidade.  

 Por termos tido muita dificuldade em encontrar uma bibliografia que 

apontasse com profundidade as atribuições do inspetor de alunos e sua contribuição 

para com a educação, lançamos mão, no capítulo 2, de nossas memórias, escritas a 

partir de 2015, momento em que decidimos fazer esta pesquisa. Para que 

pudéssemos utilizar nossos relatos memoriais, fundamentamo-nos em Michel Le 

Goff, um dos mais importantes estudiosos sobre a memória, que a define como um 

registro de resgate do passado que alimenta a história e serve ao presente e ao 

futuro. Assim, apresentamos nossa inserção na escola, nossas experiências e 

aprendizagens, colocando-as em interface com vários autores, bem como as 

funções que exercemos.  

No último capítulo, ainda confrontando nossas memórias com a colocação de 

vários autores, procuramos apontar as funções do inspetor de aluno. Num 
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subcapítulo, falamos das mudanças da educação e da consequente transformação 

do papel do inspetor de alunos, bem como de suas contribuições não somente com 

a escola, mas com os demais profissionais da educação e, principalmente, com o 

desenvolvimento ético e moral do aluno.  

Por fim, apresentamos as nossas considerações finais, apontando para a 

necessidade de mais pesquisas sobre o inspetor de alunos, de modo a resgatar sua 

história que, no Brasil, parece ser tão antiga quanto o próprio país.  
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1 BREVÍSSIMA HISTÓRIA DA INSPEÇÃO ESCOLAR 
 

 

O Ratio Studiorum, base comum do ensino jesuítico em todo o mundo, entrou 

em vigor em todos os colégios da Companhia de Jesus, inclusive no Brasil, em 

1599, ano em que ficou pronto.  Apresentou dois tipos do que hoje podemos chamar 

de inspetores escolares: um voltado aos estudos inferiores e outro, à disciplina. O 

texto do Ratio não explica se o prefeito de estudos inferiores também cuida da 

disciplina, e, por omissão, dá a entender que esse prefeito poderia acumular as duas 

funções:  

 
No caso em que, pela extensão e variedade do trabalho escolar, não 
bastar um Prefeito para a direção de todas as aulas, poderá o 
Provincial nomear outro que, sob as ordens do Prefeito Geral, 
cuidará dos estudos inferiores; e ainda, se o exigirem as 
circunstâncias, um terceiro, incumbido da disciplina (RATIO, 2017). 

 

O que se verifica é que a figura do inspetor de alunos, mesmo com uma 

nomenclatura diversa existe, no Brasil, desde quando as primeiras escolas foram 

aqui implantadas. E que sua função se relacionava a alguma forma de controle. 

Dentre as 50 atribuições do prefeito de estudos inferiores, encontram-se a obrigação 

de ajudar o Reitor junto aos alunos; o acompanhamento e a ajuda aos professores, 

bem como a fiscalização de suas aulas; determinação dos lugares dos alunos em 

sala de aula e em filas, bem como os horários de estudos privados; nomear 

censores (que vigiem os colegas) e corretores (que punam os colegas) para as salas 

de aula; vigiar a entrada e a saída tanto das aulas como das missas; cuidar da 

ordem nos pátios: 

 

Nos pátios e nas aulas [...] não se tolerem armas, 

ociosidade, correrias e gritos, nem tampouco se permitam 
juramentos, agressões por palavras ou fatos; ou o que quer 

que seja de desonesto ou leviano. Se algo acontecer, 
restabeleça logo a ordem e trate com o Reitor do que possa 
perturbar e tranqüilidade do pátio (RATIO, 2017). 

 

 Vê-se que a inspeção escolar é, no Brasil, uma profissão quase tão antiga 

quanto o próprio país. Sua história anda passo a passo com a evolução da 

educação (ABREU, 2012). Ao longo dessa história, recebeu várias denominações, 
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muitas das quais ainda hoje são usadas, como bedel (nomenclatura dada aos 

inspetores de alunos no Centro Universitário Hermínio Ometto, conhecido como 

UNIARARAS, na cidade de Araras, a 20 km de Rio Claro, SP).  

No ano de 1799 teve início a fiscalização das aulas régias, atividade de 

inspeção que efetuada por um professor de confiança do vice-rei. “O trabalho do 

inspetor nessa época era de fiscalizar o funcionamento das escolas, os métodos de 

ensino, o comportamento dos professores e o aproveitamento dos alunos” (ABREU, 

2012). No final do século XIX, com a reforma de Afonso Pena, os inspetores 

passaram a ser nomeados por concurso. 

 A Inspetoria Geral de Instrução pública foi criada em 1927 e determinou que a 

fiscalização do ensino elementar (hoje Fundamental I) fosse realizada por inspetores 

municipais e a das instituições de ensino médio e superior, pelo governo federal. 

Durante o Estado Novo, a legislação, administração e fiscalização do sistema de 

ensino foram assumidas pelos estados.  

 
[...] a supervisão, embora já estivesse presente em “comunidades 
primitivas” em que a educação ocorria de forma difusa e 
indiferenciada com uma vigilância discreta, transformada em uma 
forma de controle, de conformação, de fiscalização e de coerção 
expressa, no Estado Novo, com a nomenclatura de inspeção escolar, 
se apresenta como uma reconfiguração desta forma de controle 
(ABREU, 2012). 

 

 O que foi relatado até aqui se refere ao que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, passou a tratar, em seu artigo 64, como um 

“profissional de educação para [...] supervisão [...] para a educação básica” (BRASIL, 

2014), cuja formação deve ser realizada em cursos de graduação em pedagogia ou 

em cursos de pós-graduação.  

No entanto, esse profissional do qual a LDB fala não é o inspetor sobre o qual 

queremos falar neste estudo. O inspetor ao qual nos referimos não tem como 

requisito para o trabalho nenhuma formação em nível de graduação, nem em nível 

de pós-graduação.  

Voltando à LDB, vemos que essa lei também relata sobre um outro tipo de 

profissional da educação, que poderíamos pensar ser o inspetor escolar ao qual nos 

referimos neste estudo. Porém, na lei, trata-se do profissional portador de diploma 

de curso técnico em área pedagógica ou afim, a que se refere o artigo 61 da LDB, 
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em seu inciso III. Acontece que já não temos nenhum curso técnico em área 

pedagógica (como havia, até algumas décadas atrás o curso normal), mas apenas o 

ensino médio. Dessa forma, o profissional da educação ao qual nos referimos 

simplesmente não existe como formador, como gerador de informação e formação e 

também não há investimento na sua formação por parte das políticas públicas 

educacionais! Contudo, existe de fato e somos prova disso! 

 

 

1.1 A Inspeção Escolar em Rio Claro, SP 
 

A pesquisa adentrará no caso da cidade de Rio Claro, por ser este o espaço mais 

próximo das pesquisadoras e também por termos acesso a documentação, uma vez 

que uma das pesquisadoras, faz parte do grupo de inspetoras de alunos,  da 

Secretaria Municipal de Educação  do referente município. 

Há pouca documentação que nos informe a respeito da criação e organização 

das escolas rio-clarenses. Porém, é possível “[...] identificar que, ainda no Império, a 

cidade contava com uma pequena estrutura escolar” (CAMPOS; ABREU, 2014, p. 

20) e que  

 
[...] nas décadas de 1870 e 1880, além de um renovado debate sobre 
a importância de firmar a educação escolar como estratégia, houve 
um crescimento significativo de iniciativas de ensino primário 
[Fundamental I] e secundário [Fundamental II], públicas e 
particulares (CAMPOS; ABREU, 2014, p. 20-21).  

 

As Câmaras Municipais, no início do período republicano, tiveram papel de 

destaque em relação à instrução primária, pois se tornaram responsáveis, por meio 

do Regulamento da Instrução Pública de 1893, pela fiscalização do ensino  

 
[...] e o dever de zelar pela execução da lei do ensino público. Para 
tanto, deveria deliberar sobre a instrução primária profissional, 
criando escolas, museus, bibliotecas; adotando métodos e 
programas; nomeando e fixando livremente os vencimentos dos seus 
professores (CAMPOS; ABREU, 2014, p. 23). 

 

De acordo com Campos e Abreu (2014), era um dos deveres da Câmara 

Municipal também a nomeação de inspetores de ensino. Contam as organizadoras 

da obra Escolas Municipais de Rio Claro que em todos os documentos que 
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analisaram constataram que havia debates políticos sobre a obrigatoriedade do 

ensino, construção de escolas, provimentos de professores, material escolar e 

mobília, como também sobre a inspeção escolar.   

No entanto, ainda que com várias escolas isoladas – 65, 12 das quais 

municipais –, até 1920 havia apenas uma grupo escolar (reunião de várias escolar 

isoladas em uma escola maior) municipal na cidade de Rio Claro: o Grupo Escolar 

Barão de Piracicaba. Os demais grupos (outros dois, até então) eram estaduais 

(CAMPOS; ABREU, 2014).   

Em agosto de 2006 todo o ensino de 1º grau (hoje, Fundamental I), passou a 

ser responsabilidade do município, em parceria com o estado. Nas escolas, havia 

dois tipos de funcionários: os municipais e os estaduais (CAMPOS; ABREU, 2014).  

No entanto, foi somente em 2007 que a Prefeitura Municipal publicou o edital 

de concurso público com 5 vagas para inspetor de alunos. O requisito exigido era 

apenas o Ensino Médio (PREFEITURA, 2007).   

De acordo com o edital, era atribuição sumária do inspetor de alunos 

“executar trabalhos relacionados com a inspeção de alunos em todas as 

dependências e adjacências do estabelecimento de ensino, valendo pela sua 

disciplina e segurança” (PREFEITURA, 2007).  Vê-se que a disciplina e, em 

consequência disso, o controle dos alunos que existia desde os tempos coloniais, 

permaneceram, em se tratando de inspeção escolar.  

Embora a legislação municipal estabeleça regras gerais, cada instituição 

escolar tem seu próprio regimento interno que coloca suas especificidades e seu 

modo de inserção dentro da comunidade. Assim, as atribuições do inspetor de 

alunos acabam por variar de acordo com a escola em que trabalha.  

Muitos foram os decretos criados pela Prefeitura Municipal de Rio Claro para 

a orientação dos inspetores de alunos quanto à carga horária, vencimentos e 

gratificações. Porém, o trabalho foi efetivamente regulamentado com a publicação, 

no Diário Oficial de 30 de abril de 2015, do Decreto n. 10.304 de 1 de abril de 2015, 

que regulamenta as atribuições detalhadas dos cargos da Prefeitura Municipal. 

Desta vez, o inspetor de alunos recebeu nova nomenclatura: Agente Escolar, e não 

mais inspetor de alunos. Como atribuições sumárias, diz a publicação: 

 
Executar atividades relacionadas aos processos de trabalho de 
organização e apoio aos alunos e professores nas dependências da 
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escola, bem como aos processos de cuidados e segurança, 
auxiliando no desenvolvimento integral dos educandos, inclusive do 
público alvo da Educação Especial (DIÁRIO, 2015, p. 66). 

   

 

Vê-se que as atribuições do agora Agente Escolar foram ampliadas se 

comparadas às exigidas no concurso público de 2007. No entanto, ainda que a 

sociedade atual caminhe sob os fundamentos da democracia (ao menos no 

discurso), entendemos que a vigilância e o controle dos alunos, nas escolas 

rioclarenses, permanece como atribuição dos inspetores de alunos, quando se fala 

em “processos de organização” e “processos de cuidado e segurança”. Podemos 

claramente verificar essa vigilância e esse controle quando continuamos a ler sobre 

as atribuições detalhadas constantes do Decreto n. 10.304, afirmando que o Agente 

Escolar:  

 
Acompanha alunos em todas as dependências do estabelecimento 
de ensino e em atividades extraclasse, assistindo-os e orientando-os. 
[...] 
Registra, quando solicitado, em livro próprio as ocorrências dos 
alunos, comunicando à autoridade superior as que exigirem 
providências. [...] 
Acompanha os alunos na entrada e saída das aulas. 
Assiste os alunos nas aulas, quando solicitado intervalo, recreios, 
refeitórios e sanitários. [...] 
Acompanha, até a portaria, os alunos que tiverem permissão para se 
retirarem antes do término das aulas. Observa e comunicar a direção 
o trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar. [...] 
Responsabiliza-se pelas crianças que aguardam os pais, após o 
horário regular de saída, zelando pela sua segurança e bem estar 
(DIÁRIO, 2015, p. 66). 

 

A nosso ver, a vigilância e o controle dos alunos estão camuflados em 

atribuições aparentemente simples, que nos remetem às palavras de Michel 

Foucault (1987, p. 126) em sua obra Vigiar e Punir: “[...] em qualquer sociedade, o 

corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações.” O autor refere-se ao século XVIII, mas podemos dizer 

que em nossa sociedade atual, em pleno século XXI, os corpos continuam presos no 

interior de poderes apertados e a escola é um desses poderes que apertam e 

impõem limitações – com raríssimas exceções, no Brasil e nenhuma em Rio Claro.  

As escolas públicas brasileiras, e Rio Claro não é exceção, parecem querer 

mais do que preparar o aluno para a cidadania, controlar os modos dele se portar, 
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por meio de um funcionamento que como Foucault (1987) aponta, registra 

submissão e utilização. E isso é claramente verificável ao se levar em conta as 

atribuições detalhadas do agente escolar.  

O exame das atribuições do agente escolar leva-nos a crer que os 

fundamentos dessa profissão se apoiam na possibilidade de acalmar os indivíduos 

para que se evitem conflitos e problemas. Claramente, evidencia-se o que Foucault 

(1987) chamou de “princípio da clausura”, que exige o esquadrinhamento do espaço, 

a localização imediata dos indivíduos e, assim, com cada indivíduo em seu devido 

lugar, dificulta a formação de grupos que podem ser perigosos: 

 
É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o 
desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação 
difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa; tática de antideserção, 
de antivadiagem, de antiaglomeração. Importa estabelecer as 
presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os 
indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, 
poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-
lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos (FOUCAULT, 
1987, p. 131). 

 

As atribuições dos agentes escolares também nos remetem ao que Foucault 

(1987) definiu como “regras das localizações funcionais”, que determinam e 

codificam espaços. Esses espaços servem, como o princípio da clausura, a uma 

vigilância que visa romper com conversas consideradas perigosas e à 

individualização dos sujeitos. Um exemplo utilizado pelo autor para ilustrar esse 

ponto é a organização da produção das fábricas que surgiram no século XVIII, e que 

ainda hoje, em pleno século XXI, assemelham-se às nossas escolas: 

 
Importa distribuir os indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e 
localizá-los; mas também articular essa distribuição sobre um 
aparelho de produção que tem suas exigências próprias. É preciso 
ligar a distribuição dos corpos, a arrumação espacial do aparelho de 
produção e as diversas formas de atividade na distribuição dos 
“postos” (FOUCAULT, 1987, p. 132). 

 

Dessa forma, nas fábricas do século XVIII, como também em nossas escolas 

do século XXI, torna-se possível realizar uma vigilância “[...] ao mesmo tempo geral 

e individual; constatar a presença, a aplicação do operário [estudante], a qualidade 

de seu trabalho; comparar os operários [estudantes] entre si, classificá-los segundo 
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sua habilidade e rapidez; acompanhar os sucessivos estágios da fabricação 

[educação]” (FOUCAULT, 1987, p. 133).  

O Decreto n. 10.304 apresenta também os requisitos necessários ao Agente 

Escolar:  

 
Escolaridade: Ensino Médio Completo.  
Iniciativa/complexidade: deve ter iniciativa própria e recebe 
orientação e supervisão.  
Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em 
movimento.  
Esforço mental: constante.  
Esforço visual: constante.  
Responsabilidade/dados confidenciais: sempre que solicitada.  
Responsabilidade/patrimônio: direta pelo material e equipamento que 
utiliza.  
Responsabilidade/segurança de terceiros: total, pela integridade 
física e mental do aluno.  
Responsabilidade/supervisão: com os alunos.  
Ambiente de trabalho: normal (DIÁRIO, 2015, p. 66-67). 

 

Aqui colocamos outros pontos: o da grande responsabilidade de ser um 

inspetor de alunos e o desgaste físico e mental que sofre esse profissional em seu 

trabalho diário.  

Diante de tantas atribuições – ainda há outras, oficialmente colocadas no 

Decreto n. 10.304 que não elencamos – e de tantos requisitos para o exercício da 

profissão, perguntamo-nos por que esse profissional não precisa de uma formação 

mais sólida, bastando apenas o ensino médio? Por que, diante de tanta importância 

para o bom funcionamento de uma escola, o inspetor de alunos não tem uma 

História, uma vez que a profissão é secular e a bibliografia sobre ele é praticamente 

inexistente?  

E foi justamente devido à falta de bibliografia sobre o inspetor de alunos que 

decidimos utilizar o relato memorial de nossas próprias experiências profissionais 

como fonte historiográfica, pois o estudo da memória permite dar voz ao povo:  

 
Os velhos, as mulheres, os negros, os trabalhadores manuais, 
camadas da população excluídas da história ensinada na escola, 
tomam a palavra. A história que se apoia unicamente em 
documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais que 
se escondem atrás de episódios (BOSI, 2003, p. 15). 
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Sentimo-nos inseridas, enquanto inspetora de alunos, numa camada da 

população que foi excluída da história. Além disso, memória é a “propriedade de 

conservar certas informações, [...] conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas” (LE GOFF, 1990, p. 366). É o próprio Jacques Le Goff, uma das 

mais importantes referências no estudo da memória em todo o mundo, afirma 

também que “A memória, [lugar] onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1990, p. 411).  

E foi pensando em servir o presente e o futuro que optamos por utilizar, diante da 

falta de documentação sobre o assunto que tratamos – o inspetor de alunos – as 

nossas próprias memórias para a realização deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



17 
 

2 ERA UMA VEZ... UM CONTO QUE NÃO É DE FADAS 
 
 

Assumi o cargo como inspetora de alunos no ano de 2009. Ingressei através 

de um concurso público para atender escolas municipais de Rio Claro, SP. Não tinha 

nenhuma experiência com crianças e adolescentes. Nunca havia trabalhado com 

crianças e adolescentes e tampouco sabia como fazê-lo. E não recebi nenhuma 

preparação inicial.  

No meu primeiro dia de trabalho, fui orientada pela minha chefe, no caso, a 

diretora da escola, a acompanhar os outros inspetores para aprender com eles como 

deveria ser feito o meu trabalho. A equipe de inspetores era constituída por três 

pessoas, contando comigo, sendo que um dos inspetores era do sexo masculino.  

Esse inspetor era o mais temido entre os alunos, pois sempre que necessário, 

ele era chamado para resolver problemas de comportamento que nós, mulheres, 

não conseguíamos, ou para retirar algum bichinho indesejado dos banheiros dos 

alunos e em outros espaços.  

E assim, acompanhando o trabalho dos pares, fui aprendo o meu ofício. Foi 

muito difícil, pois não sabia como “chamar a atenção” de um aluno ou tampouco 

como fazer com que me obedecesse. 

Havia atitudes que meus pares tomavam que eu não achava apropriadas. Por 

exemplo, a maneira encontrada por eles para conseguirem “respeito” (hoje sei que 

não recebiam respeito, mas eram apenas relativamente temidos) por parte dos 

alunos era repreendendo-os de maneira não muito respeitosa. Era por meio de gritos 

que obtinham “respeito”. Eles acreditavam que quanto mais alto conseguissem 

gritar, mais respeitado seriam. Essa atitude também era praticada pela direção da 

escola. Então, mesmo não acreditando muito na eficácia dos gritos, achei que essa 

era a postura normal de um inspetor escolar e comecei a trabalhar dessa maneira.  

Eu era muito jovem, de baixa estatura (permaneço baixinha, é claro!) e muitos 

dos alunos adolescentes com os quais eu tinha que lidar eram mais altos do que eu. 

Então, para ser “respeitada”, além de ter pulso firme com eles, eu acreditava que 

precisava gritar, principalmente quando estavam sob meus cuidados e quando eles 

estavam fazendo algo errado (xingando, brigando) ou quando desobedeciam uma 

ordem minha.  
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Com as crianças menores era mais tranquilo, pois nem sempre era preciso 

gritar, elas respeitavam mais – ou, creio, hoje, tinham mais medo dos adultos do que 

os adolescentes.  

Com os adolescentes, a obediência era mais difícil de ser obtida. Muitos 

alunos desrespeitavam os inspetores e até mesmo a direção da escola. Alguns até 

gritavam também, outros questionavam sobre os gritos, alegando que ninguém 

gritava com eles daquele jeito. Em momentos como esses, a presença masculina 

ajudava e muito, pois era a postura de homem, de “macho alfa” (mais forte. 

Fisicamente. do que os alunos e, portanto, capaz de segurá-los, se fosse preciso) 

que conseguia impor algum “respeito” (ou temor) nesses alunos, chamados pelo 

efetivo da escola (professores, diretor, coordenador e demais funcionários) como 

“alunos-problemas”.  

Sei que, como afirmam Jandmara de Oliveira Lima e Anielson Barbosa Silva 

(2014), “O sentido de ser servidor tem como base a experiência em si, o 

aprendizado diário, por meio da execução das atividades cotidianas e do convívio 

com outros servidores, incluindo o contato com os professores e os usuários”. E foi 

exatamente assim que fomos aprendendo a ser uma inspetora de alunos, servidora 

pública em escola municipal.  

Somente depois de seis meses atuando na função de inspetora de alunos é 

que a Prefeitura se preocupou em oferecer um curso de formação para os inspetores 

efetivos da rede municipal. O curso teve duração de dois meses com encontros 

semanais em horário de trabalho. Foram abordados temas referentes ao trabalho em 

equipe, à conduta e à ética no ambiente de trabalho. Também houve instruções de 

como proceder no cotidiano escolar e como lidar com o nosso público alvo, o aluno. 

Obviamente, foi muito melhor ter um curso extremamente aligeirado do que não ter 

nenhum, mesmo que esse curso tivesse chegado com seis meses de atraso. Porém, 

mesmo que o curso tivesse sido oferecido antes que assumíssemos nosso cargo, 

não teria sido suficiente para dar conta do que um inspetor de alunos enfrenta em 

uma escola. Ao contrário, o curso apontou muito mais para a conduta do profissional 

do que para as possíveis soluções para os problemas com os alunos com os quais o 

inspetor se depara no exercício da profissão.  

Nos meus oito anos de atividades profissionais tive a oportunidade de 

trabalhar em duas escolas muito diferentes uma da outra. Uma da zona urbana e 

uma da zona rural, esta de período integral. Pude perceber que uma das 
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características que diferencia a escola da zona urbana da escola da zona rural é a 

presença diária dos pais. Na primeira, são os pais e/ou responsáveis que levam e 

buscam seus filhos para a escola e uma pequena parcela de alunos vai de ônibus 

escolar. Esse convívio diário do inspetor com os pais (porque os inspetores têm 

como atribuição cuidar da entrada e da saída dos alunos) facilita a comunicação 

direta sobre comportamento e eventuais recados sobre o aluno, como também a 

comunicação de questões relacionadas à escola. Sabe-se hoje que “A divulgação de 

valores positivos com relação ao saber e ao estudo junto aos pais, para que estes 

trabalhem esses valores com seus filhos em casa, depende de uma comunicação 

muito eficiente entre escola e pais” (PARO, 1999, p. 68). 

Assim, ter os pais presente no dia a dia fazendo parte da escola traz vários 

benefícios tanto para o aluno como para a escola como um todo – e para o inspetor 

de alunos, que faz parte desse todo da escola.  

Já na escola de zona rural não temos esse privilégio do contato com os pais, 

pois todos os alunos vão à escola com o transporte escolar. Raramente temos 

contato com seus pais. Mesmo em reuniões de pais e mestres, eles comparecem 

em menor quantidade. Alguns pais só são vistos no dia da matrícula e 

posteriormente, só se forem convocados pela direção. Pude constatar que a 

ausência dos pais na escola reflete diretamente no comportamento do aluno, pois 

alguns sabem que seus pais não se importam com eles e tampouco virão à escola 

para conversar. De acordo com a psicóloga Patrícia Spada (apud VALE, 2009), que 

faz parte de uma das equipes da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a ausência 

dos pais, na adolescência, têm efeitos de ordem comportamental que aumentam 

“[...] a chance de manifestar um comportamento agressivo e buscar referências 

ausentes em estranhos”.  
 

[...] quando os pais participam, os filhos se sentem valorizados. Os 
pais precisam entender que eles devem dar o exemplo. Sua falta 
sendo entendida na mesma medida de importância que dá ao estudo 
do filho. Muitas vezes os pais reclamam que seus filhos não 
assumem os compromissos e nem percebem que eles fazem o 
mesmo e que seus filhos só estão repetindo o que presenciam (TIBA, 
1998 apud DANELUZ, 2008). 

 

Temos muitos problemas de comportamento nessa escola rural em que 

atualmente trabalho. Há crianças que relatam que vão à escola para terem o que 
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comer durante o dia, pois em suas casas falta comida. Dados levantados pela 

pesquisa de Silas Nogueira de Melo e Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira (2012) 

apontam que no período entre 2006 e 2008, cerca de  27% das famílias de alunos 

dessa escola ganhavam um salário mínimo, cerca de 40% entre um e dois salários 

mínimos e 10%, somente meio salário de renda mensal. Ainda que não 

estivéssemos trabalhando nessa escola, nesse período, a situação parece não ter 

mudado, de acordo com os relatos dos alunos. No entanto,  

 
Além das dificuldades sócio-econômicas [...] existem os problemas 
de alcoolismo, o divórcio, as drogas, a violência doméstica, a 
permissividade sem limite e, consequentemente, a desestrutura 
familiar que interfere negativamente no desempenho do aluno [...] os 
alunos carregam saberes anteriores adquiridos no seio de sua 
família, no meio em que vivem [...] Nota-se que as crianças chegam 
à escola cada vez mais sem limites, com ausências de 
comportamentos educativos mínimos, por exemplo: respeito, gratidão 
e cumprimento de regras básicas, que deveriam ser trabalhados pela 
família (SILVA, 2017). 

 

Por ser de período integral, a escola é bastante procurada, o que acaba 

sendo um problema, pois termina por atender alunos de vários bairros periféricos da 

cidade, quando deveria apenas atender a alunos que moram na zona rural.  

Outro diferencial dessa escola é que ela é a única, de responsabilidade do 

município, que atende alunos do ensino fundamental II. As outras escolas de ensino 

fundamental II da cidade ainda são de responsabilidade do estado. Um dos motivos 

de maior procura por vagas é que os pais, para tirarem seus filhos da rua, preferem 

uma escola de período integral afastada da cidade. Melo e Ferreira (2012) 

confirmam essa afirmação, apontando que “Do ponto de vista dos pais dos alunos 

que moram na cidade, a escola de tempo integral é uma excelente alternativa para o 

cuidado dos filhos enquanto trabalham”.  

Na escola de zona rural, os alunos têm o privilégio de estar constantemente 

em contato com a natureza, porém, nem sempre valorizam esse contato, por mais 

que procuremos mostrar. A escola possui um amplo espaço físico com suinocultura, 

avicultura, exemplares de bovino e caprino, piscicultura, meliponário e horta. Esses 

espaços proporcionam aos alunos, não só o contato direto com os animais e a 

natureza, como também uma vasta experiência com as práticas agrícolas. É claro 

que esse contato tão direto com a natureza também provoca eventuais casos de 
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aparecimento de animais peçonhentos que, na maioria das vezes, são retirados 

pelos inspetores – geralmente do sexo masculino, como apontamos anteriormente. 

Fato é que todos os problemas que tive que enfrentar no início da minha vida 

profissional como inspetora de alunos, o que vi na escola em relação ao tratamento 

que autoridades (direção, coordenação e professores) dão aos alunos e funcionários 

“inferiores”, bem como o contato com crianças e adolescentes, me fizeram perceber 

que eu precisava de mais formação, de modo que pudesse contribuir muito mais 

com o desenvolvimento dos alunos. Foi então que decidi fazer o curso de 

Pedagogia.  

No decorrer dos anos e após começar a fazer o curso de Pedagogia, fui 

desenvolvendo minha autonomia diante dos alunos, sem que fosse necessário 

tantos gritos. Percebi que não era gritando que eu seria respeitada, mas sim, 

respeitando-os e conversando. Com as conversas eles perceberam que poderiam 

ser ouvidos e que podiam questionar também. Não era só obedecer, abaixar a 

cabeça e pronto. Muitos deles se sentiam injustiçados com as broncas recebidas, às 

vezes sem merecimento.   

Às vezes, tudo o que a criança precisa naquele dia é de um abraço. Muitas 

crianças são carentes de afeto, e é na figura do inspetor de alunos que eles veem 

uma pessoa amiga com quem podem contar. Me pego muitas vezes pensando no 

quanto somos influência na vida de alguns alunos. E estando dentro de uma escola 

de período integral, esse elo com os alunos se torna mais forte, pois são muitas 

horas de convívio que fazem com que essas crianças e adolescentes passem mais 

tempo com os integrantes da escola do que com os pais.  

Alguns alunos, quando se formam e saem da escola, sempre voltam para 

uma visita. Outros mantêm contato por redes sociais. Tive uma experiência com uma 

aluna que me escrevia cartas e enviava através do irmão, que permanecia na 

escola. Esse vínculo que se cria com alguns alunos é gratificante. Quantos 

conselhos “de mãe” temos que dar aos alunos, principalmente quando são casos 

particulares que eles confiam e desabafam!  

E por vezes, temos que ser apenas um ombro amigo, alguém que os ouve, 

que se importe, que saiba das suas dores... Os pais, com suas vidas corridas, 

muitas vezes não dão essa abertura para seus filhos falarem sobre suas angústias e 

dúvidas, principalmente os adolescentes, que “se sentem trocados e traídos pelos 

pais [...] como se não fossem importantes” (VALE, 2009). É claro que isso não 
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acontece com todos, mas grande parte dos nossos alunos como já dissemos 

anteriormente, são carentes de pai e mãe, ou seja, não têm diálogo com os pais, em 

casa. E o diálogo com o outro é que permite descobrir quais são as suas 

dificuldades (AUSÊNCIA, 2010). Os alunos acabam por enxergar a figura dos pais 

no inspetor escolar que escuta seus problemas, que aconselha que está ali todo dia 

observando suas atitudes. 
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3 QUEM É, AFINAL, O INSPETOR ESCOLAR? 
 
 
 De acordo com Catarina Iavelberg (2011), o inspetor escolar “é um dos 

profissionais mais atuantes na esfera educacional. Ele transita por toda a escola, em 

geral conhece os alunos pelo nome e é um dos primeiros a serem procurados 

quando há algum problema que precisa ser solucionado rapidamente”. Alvernaz 

(2011) afirma que o trabalho do inspetor “não se limita apenas a olhar os alunos [...] 

A sua função se multiplica na medida em que aparecem as necessidades dentro do 

contexto administrativo, educacional e disciplinar da Unidade Escolar”. 

 Ivana Veraldo (2011) afirma ser, o inspetor de alunos, um  

 
Profissional cuja função é vital na escola. É ele quem orienta os 
alunos quanto às normas da unidade escolar, organiza a saída e a 
entrada dos alunos, zela pela disciplina dentro e fora das salas de 
aula, monitora o deslocamento e a permanência dos alunos nos 
corredores, zela pelo cumprimento do horário das aulas e demais 
rotinas escolares. 
 

 É possível que por ter essas atribuições continue-se a acreditar que os alunos 

precisam ser continuamente vigiados e, assim, perpetuam-se os princípios e regras 

existentes no século XVIII apontados por Foucault (1987), sobre os quais 

discorremos no capítulo 1.2, quando examinamos as atribuições do agente escolar, 

a saber, o princípio da clausura e as regras de localizações funcionais:  

 
Infelizmente, muitos diretores entendem que quem atua nessa 
função deve apenas controlar os espaços coletivos para impedir a 
ocorrência de agressões, depredações e furtos, vigiar grupos de 
alunos, observar comportamentos suspeitos e até mesmo revistar 
armários e mochilas.  
Esse tipo de controle, além de perigoso - pois os conflitos abafados 
por ações repressoras acabam se manifestando com mais violência -
, contribui para reforçar a desconfiança entre a instituição e os 
estudantes. E uma relação fundada na insegurança fragiliza a 
construção de valores democráticos, que deveria ser um dos 
objetivos de todas as escolas. (IAVELBERG, 2011). 
 
 

 Muitas vezes a impressão que o inspetor de alunos passa é de que é o chato 

que esta ali somente para manter a ordem, para dar bronca e levar para a diretoria. 

Na verdade, cremos que as atribuições dos inspetores concentram-se basicamente 
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no aluno: cuidados e prevenção de pequenos acidentes, zelar pelo bem estar dos 

alunos principalmente nos intervalos das aulas, momentos em que estão sob total 

responsabilidade do inspetor, socorrer e prestar atendimento básico de primeiros 

socorros como limpar um machucado e fazer um curativo, passar uma pomada em 

picadas de insetos, acalmar o aluno quando o mesmo encontra-se chorando, dar 

conselhos, etc. 

Ser um inspetor de alunos, acreditamos, é estar constantemente em alerta. 

Quando uma criança se machuca, cai, leva uma pedrada, bate com a cabeça, bate 

em outro colega ou sofre qualquer outro tipo de acidente, a responsabilidade recai 

sobre o inspetor que estava responsável por cuidar daquele perímetro. Quando 

ocorre um acidente, o primeiro questionamento é: “Quem estava como responsável 

naquela área?” E depois: “O que aconteceu, quando, como e por quê?”  

Geralmente sabemos explicar o que houve, mas tem casos que não 

presenciamos, que não vimos como aconteceu. Nesses casos, somos repreendidos 

por não termos presenciado a cena e aconselhados a prestar mais atenção.  

Ser repreendido pelo superior traz um certo desconforto. Não presenciar um 

acidente faz com que nos sintamos incompetentes, e uma sensação de pânico e 

culpa recai sobre nós. Com a prática vamos ficando mais alertas com relação a 

pequenos acidentes e, geralmente, evitando-os.  

No entanto, há vezes em que o aluno se machuca bem na sua frente e não há 

nada que se possa fazer para evitar.  Por isso, também temos medo do que pode vir 

a acontecer, as consequências do ocorrido e a acusação de alguns pais por 

negligência, mesmo sabendo que não houve negligência de nossa parte, tanto nos 

casos em que o aluno se machuca, como quando chamamos sua atenção por algo 

inconveniente que está fazendo (brigas, xingamentos, etc.). Como exemplo, citamos 

uma experiência desagradável pela qual passamos: Certo dia, um pai de aluno 

gritou comigo e me acusou de ter humilhado seu filho na frente dos amigos.  

Nesse dia não me foi dado o direito de defesa, pois o pai em questão enfiava 

o dedo na minha cara e falava que eu não tinha o direito de falar e que ele iria me 

processar e procurar os direitos dele. A diretora presenciou a cena, mas não tomou 

nenhuma atitude diante da situação, nem ficou do meu lado para me defender ou 

permitir que eu explicasse a situação, pois eu não era a pessoa envolvida! 

Levei bronca e fui humilhada sem nem saber o que, de fato, havia acontecido. 

Posteriormente descobri que o aluno – que não gostava de mim e sabia o pai que 



25 
 

tinha – havia inventado toda a história, fazendo com que o pai viesse à escola para 

“resolver o caso”.  

Lidamos com todo o tipo de pessoa dentro de uma escola. Às vezes 

subestimamos a inteligência de certos alunos, sua capacidade de persuasão, de 

mentir, e somos penalizados por isso. Mas ser inspetor parece ser isso mesmo: 

 
E lá vai o inspetor de alunos separar mais uma briga - e 
provavelmente ganhará mais alguns hematomas e será xingado e 
ameaçado por gangues rivais que muitas vezes agem dentro das 
escolas. (ALVERNAZ, 2011). 
 

Apesar disso, sempre tentamos de tudo para solucionar os problemas 

referentes aos alunos, mas, mesmo assim, eu me sinto impotente diante de uma 

criança chorando de dor de ouvido, dor de dente ou com falta de ar. É desesperador 

não poder fazer nada a respeito, a não ser tentar entrar em contato com os pais, 

muitas vezes sem sucesso! Já passamos metade do dia tentando entrar em contato 

com os pais ou responsáveis de crianças enquanto ela chora e sofre por horas!  

Há também momentos em que não conseguimos entrar em contato com os 

pais e a criança está com febre alta. Não podemos medicar nenhuma criança sem 

receituário médico e autorização dos pais. Assim, a única forma de remediar é levar 

essa criança para tomar um banho pra abaixar a temperatura, enquanto tentamos 

entrar em contato com os responsáveis.  

Já aconteceu de uma criança ter uma reação alérgica por picada de abelha e 

outra, por alimento que não podia comer, mas não foi comunicado à escola. Nesses 

casos, o desespero é maior, principalmente quando tentamos ligar em vários 

números de telefone e celular disponíveis e não conseguimos falar com os pais. 

Sabendo da urgência de um atendimento especializado, acabamos por acompanhar 

as crianças ao pronto socorro, mesmo sem conseguir falar com seus responsáveis.  

Ser inspetor, a nosso ver, é ser maleável e produtivo. Como afirma Alvernaz 

(2011), é ser “um pau pra toda obra”, pois acaba-se fazendo de quase tudo um 

pouco, na escola. É estar um passo à frente dos acontecimentos e fazer o que é 

solicitado, seja cobrir alguém na secretaria, atender telefone, ajudar na cozinha, 

fazer rematrícula entre outras tarefas. Como o inspetor de alunos geralmente fica 

atento aos corredores, e pátios acaba por atentar também aos acontecimentos de 

outros setores. Isso permite aos inspetores saber quase tudo o que acontece dentro 
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da escola, facilitando a ajuda a outros setores. Catarina Iavelberg (2011) corrobora 

essa afirmação, dizendo que os inspetores de alunos, 

 
[...] são capazes de trazer informações importantes sobre a 
convivência entre os alunos que poderão ser objeto de análise para 
que o orientador educacional, juntamente com o diretor e a equipe 
docente, planeje e execute intervenções. 

 

Porém, por atuarmos eventualmente em funções que não são nossas, alguns 

gestores acabam por abusar da nossa boa vontade. Somos subordinados aos 

nossos chefes imediatos, que são os diretores e vice-diretores. Por isso, sempre que 

a gestão pede para fazermos algo, geralmente não questionamos e fazemos. A 

escola em que trabalho tem cinco cozinheiras e mesmo assim, há alguns anos atrás 

eu e outra inspetora de alunos fomos enviadas à cozinha para fazer bolo e pipoca 

doce para as crianças, à pedido da direção da escola. A situação ocorreu 

novamente outras duas vezes, até que tomei a decisão de comunicar à direção que 

não iria mais para a cozinha, pois tínhamos cozinheiras suficientes para realizar 

essa tarefa. Não que eu me importasse em estar na cozinha, mas enquanto eu fazia 

uma tarefa que não era da minha função, meus pares ficavam sobrecarregados. 

 

 

3.1 Inspetores Educadores 
 
 

Diz Iavelberg (2011) que como profissionais que atuam na educação, os 

inspetores de alunos, qualquer que seja sua nomenclatura, são também 

educadores. E precisam de uma formação consistente para que consigam dar conta 

de interagir com os alunos nos diversos espaços da escola (quadras, pátio, 

corredores, cantina, sanitários, etc.). Essa formação, afirma Iavelberg (2011) deve 

partir da equipe gestora. Afirmamos, no capítulo 2, que a diretora nos orientou a 

acompanhar os inspetores mais antigos, mas cremos que não é bem essa a ideia de 

formação que a equipe gestora deve proporcionar aos inspetores de alunos.  

Relatamos também no capítulo 2, que tivemos uma formação aligeirada, mas 

somente depois de seis meses que atuávamos profissionalmente. E como 

declaramos, essa formação foi válida, melhor do que nenhuma. Porém, já 

estávamos atuando, na prática, prática totalmente diversa da teoria do curso.  
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Iavelberg (2011) afirma que a equipe gestora deve capacitar os inspetores de 

alunos a examinar as relações interpessoais, analisando o comportamento de 

grupos de alunos, os lugares que ocupam as brincadeiras e os jogos que preferem; 

reconhecendo as lideranças e os que se submetem a elas; acompanhando o 

processo de adaptação dos alunos novos, etc. Além disso, para a autora,  

 
[...] é imprescindível que a formação contemple também o 
aprendizado sobre como agir em momentos de conflito. Os monitores 
contribuem para evitar brigas quando atuam com ética e promovem 
ações educacionais para ajudar as crianças a lidar com as 
divergências e os desentendimentos (IAVELBERG, 2011). 

 

Ainda é Iavelberg (2011) que afirma que os inspetores de alunos precisam 

conhecer bem o Projeto Político-Pedagógico da escola, pois isso os fará sentirem-

se, verdadeiramente,  

 
[...] parceiros na Educação dos alunos e atuarão como tal.   
Para tanto, devem ser convidados a participar das reuniões de 
planejamento e das decisões que envolvem toda a equipe. Ao 
mesmo tempo, os encontros deles com a equipe de direção podem 
entrar na rotina, pois assim se cria um canal de comunicação em 
que eles se sintam seguros para expor as dúvidas, explicitar as 
incertezas e discutir os acontecimentos (IAVELBERG, 2011). 
 

Acreditamos que só conseguimos compreender a importância de nosso cargo 

depois de ingressar na faculdade de Pedagogia e compreender que há uma equipe 

escolar, toda composta por trabalhadores da Educação, desde o diretor (cargo 

máximo na escola), até os funcionários da cozinha e da limpeza, quase sempre, 

erroneamente a nosso ver, considerados “inferiores”. Tal hierarquia existe em todos 

os setores, não somente na educação, e é decorrente de estudos para a definição 

de salários:  

 
Segundo Chiavenato (2006, p. [267-] 305), “a  avaliação de  cargos 
visa  a  obtenção  de  dados que permitirão uma conclusão acerca 
do valor interno relativo de cada cargo [...] o escalonamento simples 
consiste em dispor os cargos em um rol crescente ou decrescente 
em relação a um critério escolhido que funciona  como padrão  de 
comparação”. Esse  critério  pode ser em termos de escolaridade, 
complexidade, responsabilidades, dentre outros (SEPI, 2017). 
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 Foi também na faculdade de Pedagogia que tivemos a percepção de como o 

educador – seja ele diretor, professor, cozinheiro, servente ou inspetor de alunos, 

todos servidores, públicos ou privados – deve agir em seu contexto de trabalho – a 

escola. “O sentido de servir ganha forças a partir de conceitos como os de cuidado 

ou melhoria na qualidade do atendimento” (LIMA; SILVA, 2014, p. 117). 

 Os novos conhecimentos que nos foram apresentados na universidade 

possibilitaram a ampliação de nossa visão de mundo, que passou a ser percebido de 

vários ângulos; trouxe-nos a capacidade de refletir e analisar criticamente, de 

questionar, de não pré-julgar e de avaliar outros pontos de vista, mesmo diversos 

dos nossos. Então pudemos compreender o que Iavelberg (2011) afirma sobre o 

inspetor de aluno: que ele é, verdadeiramente, um educador.  

 Porém, as capacidades que afloraram também nos permitiram questionar: Por 

que há tanto descaso para com a profissão de inspetor de alunos? Parece-nos que 

grande parte das pessoas pensa que o inspetor de alunos é o desqualificado 

qualquer que não faz nada! Exercemos uma profissão pouco valorizada e 

incompreendida pela maior parte da escola. Estamos ali o tempo todo, de prontidão, 

observando, atentos ao que está acontecendo e a pedidos de gestores, professores 

e alunos. Geralmente estamos parados e, por isso, nosso trabalho confunde-se com 

a ociosidade.  E colegas que trabalham em outros setores, professores e alunos, 

acabam nos julgando e tiram suas conclusões, sem conhecimento de causa. 

Quantos comentários maldosos já escutamos: “Eu deveria ter prestado concurso pra 

inspetor de alunos, não faz nada!” “Que vida boa, hein? Desse jeito quero ser 

inspetor também!”  

 
Apesar de suas múltiplas funções, ele é apenas o inspetor de alunos: 
- uma pessoa muitas vezes pouco compreendida e até odiada em 
muitas ocasiões. Quando há aumento de salários ele sequer é 
mencionado, afinal ele é só um serviçal [...] um funcionário sem 
qualificações, [...] apenas uma peça a mais nesta engrenagem 
complexa que é a Educação Pública (ALVERNAZ, 2011). 

  

Indignava-nos sermos chamados de ociosos ou “quebra-galho” quando, na 

verdade, somos, conforme afirma Alvernaz (2011), uma das figuras mais importantes 

dentro da escola!  Foram os estudos de Pedagogia que nos permitiram compreender 

que, ao ser, nossa profissão, mal entendida e até inferiorizada, precisávamos 

considerar que ninguém consegue abarcar todo o conhecimento: 
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Um ser humano pode conhecer muitas coisas, pode dominar, num 
relance, uma área imensa de conhecimentos, e pode ignorar 
completamente outras tantas áreas das quais depende a 
compreensão daquela que ele conscientemente abarca 
(CARVALHO, 2013). 

 

Questionamo-nos, por fim, desde o início de nossas pesquisas para este 

trabalho, sobre meu próprio sentimento com relação ao desprezo com essa 

profissão, pelo fato de ter deparado com a triste realidade da falta de registros e 

referências sobre o assunto. Não encontramos praticamente nenhuma bibliografia 

que pudéssemos consultar e que dissesse respeito ao inspetor de alunos: Por que 

há tão pouca história para uma função tão antiga, que inclusive foi representada pela 

literatura brasileira?  

Questionamentos à parte, temos que admitir que, de certa forma, o inspetor 

de alunos seja mesmo, por vezes, uma figura heroica, como afirma Alvernaz (2011):  

 
[...] figura heróica e emblemática do inspetor de alunos - um herói 
cada dia mais solicitado e ocupado em sua função, muitas vezes 
agindo como um bombeiro em meio a um incêndio podendo inclusive 
perder a sua vida golpeado por algum aluno mais exaltado e violento. 
[...] um herói sem medalhas, sem condecorações, enfim, sem 
nenhum reconhecimento.   

 

E temos também que admitir que “hoje, nas escolas, todos de alguma forma 

são inspetores de alunos, inclusive os professores. A violência recrudesceu muito e 

todos têm que se dar as mãos para manter um mínimo de harmonia e educação nas 

escolas públicas” (ALVERNAZ, 2011). 

Com as mudanças na educação e a proposta de uma gestão democrática, o 

inspetor de alunos pode colocar suas ideias e transformá-las em ações que visem 

favorecer toda a comunidade escolar. Dessa forma, adota posturas que contribuam 

para o desenvolvimento dos alunos e com a qualidade das instituições escolares.  

Hoje, o inspetor de alunos não é um mero fiscal e tem mais autonomia, 

unindo-se aos demais profissionais da educação, de modo a contribuir com o 

desenvolvimento do processo pedagógico. Para isso, trabalha valores éticos e 

morais, visando a transformação da sociedade a longo prazo.  

Porém, numa escola, ninguém faz nada sozinho. Como já vimos, o inspetor 

de alunos, por estar atento a tudo o que se passa no interior da instituição, pode 
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auxiliar os outros setores. Iavelberg (2011) sugere que o inspetor participe das 

reuniões de planejamento e das decisões que envolvem a equipe escolar, onde 

poderá colocar suas ideias e dúvidas.   

Silva (2016) também concorda que o inspetor de alunos precisa fazer parte, 

efetivamente, da equipe escolar, pois ele é o elemento mobilizador que podem 

auxiliar no planejamento e na contextualização de modo que se construa, 

coletivamente, “um currículo que contemple diferentes tipos de atividades, entre elas 

excursões, jogos, festivais, exposições, nas quais o aluno [...] é percebido como um 

sujeito ativo no processo de construção de conhecimentos” (SILVA, 2016).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Chegar ao fim desta pesquisa que se propôs conhecer a trajetória do inspetor 

de alunos e suas contribuições para a educação não foi fácil. Na verdade, foi um 

esforço hercúleo, uma vez que não havia pouquíssima bibliografia a esse respeito, 

isto já deflagra o quanto o inspetor  de alunos, é um trabalhador excluído de todos 

os processos educacionais. Por isso, a porção histórica deste estudo que examinou 

a inspeção no Brasil desde o período jesuítico até o advento da LDB, fundamentou-

se na questão da inspeção escolar que hoje é denominada de supervisão. Porém, 

foi justamente durante o exame do mais antigo documento a que tivemos acesso, o 

Ratio Studiorum, base do ensino jesuítico em todo o mundo a partir de 1599, é que 

pudemos identificar o que cremos ser a figura do atual inspetor de alunos, tema de 

nossa pesquisa, denominada, então, de prefeito de estudos inferiores e disciplina.   

Ao tratarmos da inspeção escolar em Rio Claro/SP, tivemos que lançar mão 

da legislação do estado de São Paulo, então província, que delegou o cuidado com 

a educação primária (fundamental I) aos municípios. Identificamos que em 1893, as 

Câmaras Municipais, responsabilizadas pela execução da lei do ensino público, 

passaram a nomear professores e inspetores de ensino.  

Porém, foi somente em 2007, depois da municipalização do ensino de 1º 

grau, que a Prefeitura Municipal de Rio Claro promoveu o primeiro concurso público 

para inspetores de alunos, e somente em 2015 essa profissão foi regulamentada, 

porém já com outra nomenclatura: agente escolar.  

Ainda que regulamentada, as atribuições do agente escolar (inspetor de 

alunos) não é suficientemente clara de modo que toda a comunidade escolar a 

compreenda, o que gera mal entendidos e depreciação da profissão. Há o ranço, 

obstinadamente forte, das funções de vigilância e controle, resquícios de séculos 

passados, quando a educação não buscava formar para a cidadania, mas para o 

trabalho, exclusivamente.  

Fundamentada em Michel Le Goff (1999), lançamos mão de nossas 

memórias, uma vez que a bibliografia encontrada era insuficiente para o 

desenvolvimento desta pesquisa. A memória foi aqui entendida como registro que 

busca resgatar o passado para servir ao presente e ao futuro.  
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Discorremos nossas memórias, confrontando-as com a bibliografia que 

encontramos e, assim, pudemos verificar que nossas colocações são fidedignas. 

Falamos que nossa formação foi prática, pois não houve nenhuma formação que 

nos desse uma ideia do que nos seria exigido em nosso trabalho. Essa formação 

veio tarde, depois que a prática estava instaurada. Como trabalhamos em duas 

escolas, uma urbana e outra, rural, percebemos a importância da presença dos pais 

para o desenvolvimento intelectual e moral das crianças e adolescentes.  

Trabalhar com crianças e adolescentes me instigou a fazer uma faculdade de 

Pedagogia e foi somente durante meus estudos universitários que passei a ter mais 

consciência de minha profissão, do que é ser uma servidora pública em uma escola, 

de que não são os gritos, mas o respeito ao aluno que vai fazê-lo nos respeitar e 

que, por mais instruídas que sejam as pessoas, ninguém conhece tudo e, por isso, 

às vezes não sabem interpretar as funções do outro.  

Pude compreender que ser inspetor de alunos é ser profissional da educação, 

é ter um papel de mediador entre os diversos setores que existem na escola. No 

entanto, também é ser um pouco mãe dos alunos, um pouco amiga e confidente, um 

ombro amigo que tem sempre uma palavra de conforto.  

Assim a figura do inspetor de alunos foi delineando-se em minha mente e 

pude perceber que nós, os inspetores de alunos, somos os profissionais mais 

atuantes na escola – e até fora dela, pois vemos o que acontece na entrada e saída 

dos alunos, o que nos obriga, algumas vezes, a atuar também em seu entorno.  

Conforme surgem mudanças na educação, há também mudanças nas 

funções dos inspetores de alunos. Com a democratização da educação e da gestão 

escolar, surgiram novas perspectivas, inclusive a de participar das decisões da 

escola dando sugestões e colocando dúvidas. E foi justamente essa democratização 

que nos permitiu indagar sobre nosso papel e sobre nossa importância, indagações 

que nos levaram a fazer esta pesquisa.  

Estamos hoje conscientes de que o inspetor de alunos não é um fiscal, mas 

um profissional que, apesar de muitas vezes não ser reconhecido, contribui com o 

desenvolvimento do processo pedagógico, visando, como todo educador, a 

transformação da escola, para a melhoria da comunidade.  

Esperamos que este estudo possa servir de ponto de partida para outras 

pesquisas sobre o inspetor de alunos, esse profissional tão importante no processo 

educativo escolar. Esperamos, também, que possa servir como valorização aos 



33 
 

inspetores de alunos, conscientizando-os sobre a importância de sua atuação e 

instigando-os a assumirem sua função também de educadores dentro da escola.  
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