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Neste trabalho, a avaliação foi tomada enquanto tema, delimitando–se uma prática 
não institucional como problema de pesquisa – os “vistos“ que os professores 
concedem aos estudantes após a realização de atividades. Estes “vistos“ perpassam 
de forma significativa as relações entre ensino/aprendizagem e família/escola, 
embora não se encontrem formalmente inseridos na rotina oficial da escola. A 
pesquisa foi desenvolvida através de documentação direta em uma escola da rede 
pública estadual de Minas Gerais, com a participação de professores, estudantes e 
suas famílias. Empregando as proposições de Certeau, foi observado que se trata 
de prática cotidiana cujo caráter é tácito e que aponta para a necessidade de se 
compreender as táticas dos consumidores, ou seja, como professores, famílias e 
alunos produzem algo no plano instituinte. Conferir “vistos“ às atividades escolares 
é uma prática recorrente em cotidiano escolar, e seu caráter instituinte e não 
regulado permite flexibilidade de concepções, usos e consumos. Associados à 
avaliação, disciplinarização dos corpos e motivação, os “vistos“ são consumidos de 
diferentes formas, segundo os interesses de cada um. A prática de se conceder 
“vistos“ às atividades escolares se mostrou como parte da dinâmica pedagógica, 
utilizada pela maioria dos professores e compreendida de diferentes formas por 
estudantes e suas famílias. A ambiguidade presente em suas afirmações ressaltou a 
inexistência de regras e o caráter não–institucional desta prática, levando os 
sujeitos a consumirem os “vistos“ segundo lógicas próprias. Estas lógicas dialogam 
com as estratégias docentes e as táticas discentes, tomadas como prática 
indiscutível sobre a qual há um silêncio convenientemente ajustado. O trabalho 
sinaliza a necessidade por se investigar movimentos instituintes em cotidiano 
escolar, se aproximando de práticas e narrativas ainda pouco conhecidas. 
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Registro neste texto algumas considerações acerca de uma pesquisa desenvolvida 
em cotidiano escolar, onde busquei compreender os diferentes consumos dos 
‘vistos’ conferidos por professores às atividades realizadas por estudantes. Estes 
‘vistos’ perpassam de forma significativa as relações entre ensino/aprendizagem, 
família/escola e professor/aluno, embora não se encontrem formalmente inseridos 
na rotina oficial da escola. Trata-se de prática cujo caráter é tácito e que pode 
sugerir o reconhecimento de outras mais, apontando, ainda, para a necessidade de 
se compreender as táticas dos consumidores (Certeau, 1994), ou seja, como 
professores, famílias e alunos produzem algo no plano instituinte.  

A proximidade que dispomos em relação aos eventos cotidianos nos remete à 
curiosidade acerca das relações que os perpassam e dos contextos onde se 
processam, configurando o paradoxo de nos surpreendermos com o que 
considerávamos familiar. Na escola, “o que nos parece familiar é o instituído; o que 
está em uma está em todas. Entretanto, cada uma é diferente da outra; o 
instituinte é o emergente” (Azevedo, 2002 p. 60). Pesquisando em cotidiano 
escolar, meu interesse se volta para eventos instituintes que se repetem 
continuamente e que demandam uma cuidadosa percepção para que suas delicadas 
diferenças não sejam homogeneamente reduzidas. 



Larrosa nos fala da formação que se processa em espaços intersticiais e onde se 
renuncia “à segurança dos espaços tutelados” (2003, p. 81). Próximas à tutela – 
mas não o suficiente para converterem-se às suas prescrições – as pessoas se 
movem nestes espaços intersticiais segundo lógicas próprias, consumindo o que 
está posto sem a preocupação por tornar visíveis os diferentes sentidos que 
informam esta apropriação.  

É no campo do ‘outro’ (Certeau, 1994) que os ‘vistos’ conferidos às atividades se 
materializam, e é também neste campo que são consumidos por professores, 
estudantes e suas famílias. Conversando com eles, pude perceber que os ‘vistos’ 
são visivelmente legitimados e silenciosamente burlados, conservando sua função 
tacitamente prescrita ao mesmo tempo em que são apropriados através de táticas 
que os praticantes privilegiam. Os ‘vistos’ são concedidos, aguardados e observados 
– ou não: 

Pai: Quem olha lá é a mulher, minha mulher que olha todo dia. Ele vai chegando lá, ela pega e 
olha. Mas eu mesmo não tenho olhado não. 

Há uma predisposição coletiva à responsabilização do outro pela não aprendizagem. As denúncias se 
direcionam aos alunos, aos professores e família, dependendo de quem as formula. Os exames aos 
cadernos em busca dos ‘vistos’ são justificados a partir de uma lógica que relaciona a aprendizagem ao 
reforço e fixação, sendo os ‘vistos’ apontados como fatores condicionantes da execução das atividades – e 
consequentemente da aprendizagem.  

Mãe 1: Não, esse ‘visto’ que posso falar pra senhora, e que o meu menino não tem no caderno, 
tem poucos, mas não tem, e que as professoras não dá ‘vistos’ nem nada, ai fica por isso 
mesmo.  

Mãe 1: Eu queria que as professoras olhassem o caderno dele pra ver se ele tá fazendo os 
dever, pra ela deixar ele fazer, pra ele aprender mais, pra ver se esforça ele mais ainda, que ele 
tá muito atrasado né?  

A denúncia sobre a inexistência de ‘vistos’ geralmente é acompanhada por indícios que nos levam a 
pensar que as famílias de classes populares não compreendem a lógica escolar. Mesmo sem compreendê-
la, as famílias sabem que um caderno com páginas em branco não é um bom sinal. Nas falas das famílias, 
foram registradas de forma quase totalizante que examinam “tudo todos os dias”. Sabemos que na 
atualidade as famílias não dispõem de tempo excedente, assim, consideramos que o acompanhamento do 
rendimento escolar de seus filhos também obedeça a uma economia forjada a partir das condições de vida 
familiares. 

Mãe 2: Eu olho tudo, eu olho tudo, eu olho, ele chega em casa, eu olho o caderno dele, não tem 
pergunta, ele não responde pergunta, tá tudo sem responder, ele não faz trabalho, ele não faz 
nada. Eu não sei se as professoras passam trabalho pra ele que eu não vejo não, trabalho em 
casa pra ele fazer não, tô vendo não. Ele chega em casa e as perguntas da escola tá tudo sem 
responder.  

Mãe 3: Eu queria que as professoras olhassem o caderno dele. Olha, pra dizer pra senhora eu 
não sei não, num sei, na escola não sei se ela olha não, porque tem lá escrito ‘visto’ e tá tudo 
sem responder.  

Mãe 2: Eu acho que é uma boa os professores fazer isso com os alunos porque quando dá os 
‘vistos’, está vendo que ele está fazendo a matéria, está copiando direitinho, está estudando, em 
casa os pais podem ver que os professores está participando, e se não dar os ‘vistos’ nós 
ficamos sem saber se o professor está olhando a matéria. Dos meus filhos olho tudo, tudo que 
eles fazem eu olho o tempo todo o caderno inteiro.  



Algumas mães articulam a conferência dos ‘vistos’ à execução das atividades e ao seu próprio controle 
materno: a professora propõe a atividade, o aluno a desenvolve, a professora confere os ‘vistos’ e a mãe 
examina tudo isso em casa. A vigilância está presente, sendo ratificada com a declaração de que “tudo é 
conferido por ela o tempo todo”. Pode-se perceber a intencionalidade das mães por participarem de um 
processo do qual as famílias geralmente são excluídas – a aprendizagem escolar. Destacando sua 
vigilância permanente, demarcam sua presença e deixam subentendido que os ‘vistos’ funcionam como 
uma espécie de agenda onde o processo pedagógico é computado.  

Em síntese pode-se perceber que, dentre as famílias, os ‘vistos’ são instrumentos que garantem a 
vigilância e controle sobre as atividades discentes e docentes, sendo que há uma sobreposição deste 
exame permanente. Os ‘vistos’ foram apontados como a conferência diária sobre as tarefas realizadas – o 
controle docente – ao mesmo tempo em que possibilitam a conferência familiar. Isso configura a 
sobreposição da vigilância sobre a execução da atividade, a qual é tomada como garantia da 
aprendizagem. As famílias deixam subentendido que quem executa as atividades, aprende. Cabe a elas, 
portanto, fiscalizar. 

Mãe 4: Eu confiro, todas as vezes que chega em casa eu olho o caderno né, pra ver... o dever 
que tá sem fazer eu pergunto ela porque que não fez, aí ela fala que o professor deixa pra fazer 
no outro dia, que às vezes ela não entendeu mas eu procuro saber, aí depois eu venho, procuro 
saber do professor que eu acho certo mesmo dar o ‘visto’ pra saber que o aluno tá fazendo o 
dever. 

Porém, como afirma uma das mães, tem professor que tá vendo, né?

Quanto aos alunos, estes afirmam que suas famílias não examinam seus cadernos 
– o que nos aponta uma contradição, pois as famílias entrevistadas afirmam 
examiná-los diariamente. Isso sinaliza o potencial simbólico dos ‘vistos’: os 
estudantes os consomem de forma a obter lucro, as famílias os observam enquanto 
comprovação da produtividade (às vezes isenta de qualidade) e os professores 
consolidam seu valor real amparados pelo conhecimento que dispõem acerca de 
seu valor simbólico. As regras que regulam esta prática são flexíveis, mutantes e 
nem sempre explicitadas:  

 – tem professor que está vendo, tem 
professor que não. E próximo a isso estão as famílias que, segundo afirmam, observam tudo isso (ou não). 
Os ‘vistos’ ultrapassam as fronteiras do cotidiano escolar, adentrando os lares e interferindo junto às 
percepções que as famílias dispõem sobre a produtividade da escola e de seus filhos. As famílias se 
mobilizam a favor da aprendizagem de seus filhos, e os cadernos são os documentos nos quais vão buscar 
as “provas” disso. Estas “provas” são sistematizadas por meio dos ‘vistos’, e se foi visto, foi conferido; se 
foi conferido, significa que está correto; se está correto, significa que seu filho aprendeu e isso, para eles, 
é bom. 

Pergunta: A família de vocês olha os cadernos?  

Alunos (todos): Não [risos].  

Pergunta: Qual o valor destes ‘vistos’? 

Os estudantes aparentemente não se incomodam com a valoração diferenciada 
atribuída aos ‘vistos’. A naturalização da inexistência de regras nesta prática não-
institucional abarcou inclusive o ponto mais importante no qual se funda, a 
mensuração. Trata-se de uma negociação que se dá em meio ao cotidiano escolar, 
em diálogo com as condições que são observadas naquele momento e informadas 
por conhecimentos prévios: 

Aluno 5: Depende do professor. Tem professor que é 10 pontos, tem 
professor que é 5, tem professor que é 1 ponto cada ‘visto’, depende.  
Depende do professor. 



Aluno 1: Sei muito bem não! Sei só que é pra nota, falta e presença...  

Aluno 2: Serve pra dar nota...  

Aluno 3: Dez pontos.  

Aluno 4: Tem uns que valem um ponto, depende do trabalho que você fizer, 
e do professor, ué!  

Aluno 5: A gente soma os ‘vistos’ no final do semestre.  

Aluno 4: ...do bimestre.  

Notamos o desconhecimento dos alunos acerca da prática na qual estão imersos, 
sendo que a falta de regras se destaca – donde consideramos que o caráter não-
institucional desta prática é suficiente para dispensar uma lógica unitária a todos. É 
intrigante notar como todos se envolvem em uma prática não-institucional, sem 
regras, que não é validada por quem a pratica ao mesmo tempo em que se mostra 
como um dos alicerces da prática pedagógica, avaliativa e do campo disciplinador. 
Junto a isso, também as metodologias e periodicidades empregadas são as mais 
variadas, fazendo com que nem os alunos compreendam os mecanismos que 
regulam esta prática presente em suas vidas escolares: 

Aluno 2: ...e leva tudo pra caderneta.   

Aluno 3: Ele pega o aluno que tem mais ‘vistos’, e vê a nota e vai depois tirando de quem não 
tem todos os ‘vistos’, e isso é mensal, ou bimestral.  

Aluno 5: Acho que é uma vez por mês que eles pegam o caderno pra contar 
os ‘vistos’. 

Aluno 3: Não, é por bimestre.  

Aluno 5: É por bimestre? 

Embora as regras formais não lhes sejam informadas, os alunos parecem conhecer 
as regras ‘tácitas’ que normatizam os ‘vistos’. Eles não conhecem sua periodicidade 
e valoração (aspectos que os afetam individualmente), mas conhecem o código 
tácito que se traduz em obrigatoriedade (e que os afeta coletivamente):  

Aluna 6: A professora de Ciências não dá muito ‘visto’, mas a professora de 
Português dá. 

Pergunta: A todo exercício é oferecido o ‘visto’?  

Aluna 7: Todo. 

Pergunta: E para que serve?  

Aluna 7: Pra nota. 

Pergunta: E o que você acha disso? 



Como significar uma prática não planejada, eventual, que não se direciona com 
clareza e cuja característica mais marcante é a mutação? Os estudantes não levam 
isso a sério, ao mesmo tempo em que aparentam levar, pois esta aparência faz 
parte de suas táticas de consumo. Ao mesmo tempo em que se mostra sem 
sentido, a prática analisada também é significativa, uma vez que contribui para 
produzir coisas. Diante da inexistência de critérios em uma prática que pode 
interferir em sua certificação, os estudantes inventam táticas para obter o melhor 
proveito desta prática desregulada (em termos de inexistência de padrões) e 
regulada (em termos de presença constante e eficaz): 

Aluna 7: Não levo a sério... os alunos não levam a sério... mas tem a nota, 
então eles fazem.   

Aluna 1: Tem gente que não faz e copia, depois não vale ponto, só vale na 
hora que faz. Eu acho que é assim, sei lá. Quando não vale ‘visto’, ninguém 
faz, fica uma bagunça na sala. 

Aluno 5: Eu faço com ‘visto’. 

Aluno 3: Com ‘visto’ ou sem ‘visto’ eu faço.  

Aluno 4: Não faço nem com ‘visto’, imagina sem o ‘visto’ (risos). 

O conhecimento, neste momento, se transforma em moeda de troca, se rende ao 
mercado, se destitui de sua potencialidade transformadora. 

Aluna 8: Eu acho uma coisa muito importante, porque muitos alunos 
precisam dos ‘vistos’ para ganhar ponto, ou para mostrar que é esforçado, e 
também você mostra que faz alguma coisa dentro de sala, mas os alunos 
mais esforçados mesmo fazem dever pra ganhar esse ‘visto’ e ganhar muito 
ponto. 

Conhecer deixa de ser 
algo que nos desenvolve cognitivamente para se tornar algo que será revertido em 
lucro, em uma economia que satisfaz (?) a todos os envolvidos. Segundo os 
estudantes, os ‘vistos’ não interferem significativamente na aprendizagem, não 
dispõem de critérios fixados coletivamente e são consumidos das mais diversas 
formas. Não podemos apontar como inúteis, práticas que são consumidas – embora 
não percebamos nas mesmas aspectos significativos. Trata-se de um consumo 
significativo de práticas inúteis, o que conduz à disposição por compreender as 
táticas dos consumidores. 

Aluno 9: Eu acho que é uma bobagem, porque tem professores que dão 
‘vistos’ pro aluno conseguir nota, tem os professores que dão ‘vistos’ só pra 
enfeitar caderno e pra parar a bagunça. Tem muitos alunos que pedem pra 
dar o ‘visto’ só pra mãe elogiar. Tem aluno que faz a metade da atividade e 
ganha ‘visto’, e tem aluno que faz a matéria completa e não ganha ‘visto’ 
nenhum.   

Aluno 10: Os ‘vistos’ é para saber se o aluno fez ou não, tem gente que 
falsifica o ‘visto’, tem professor que faz um ‘visto’ muito fácil de copiar, aí 
tem moleque que não faz nada e falsifica o ‘visto’ do professor... não faz, aí 
tem hora que vai lá e fala com o professor que ele fez, o professor começa 
a discutir com ele.  



A falsificação dos ‘vistos’ nos leva a refletir sobre as táticas dos praticantes, 
segundo as proposições de Certeau (1994). Tudo isso se apresenta como prática a 
qual cada sujeito consome de forma a extrair dela o maior proveito. Sabedores da 
ineficácia real do ‘visto’, ao mesmo tempo em que, conhecedores de seu valor 
simbólico, os estudantes se apropriam da “arte” da falsificação, pois sabem de 
antemão que o professor não irá reconhecer o falseamento do próprio ‘visto’ – uma 
vez que também não lhe atribui valor real. 

De forma a justificar o emprego dos ‘vistos’, alguns professores o associaram ao 
estímulo oferecido aos estudantes. O ‘visto’ seria uma forma de incentivá-los a 
desenvolver as atividades propostas a partir de uma concepção behaviorista, uma 
vez que os ‘vistos’ são traduzidos em motivação. A apropriação do conhecimento se 
daria através de estímulos externos – os ‘vistos’ – os quais interfeririam no 
comportamento e no desejo de aprender. Além disso, os ‘vistos’ também estariam 
associados a questões disciplinares, favorecendo a homogeneidade por meio da 
possibilidade de controle de que dispõem. 

Professor 1: Eu trabalho o ‘visto’ como um complemento pra nota, pra 
poder incentivar. 

Professora 2: Pela disciplina dentro de sala, motiva os alunos a fazerem as 
atividades, dá uma disciplina melhor dentro de sala e a participação deles. 

Os ‘vistos’ são concedidos a partir das “leituras” que vão sendo feitas, a partir da 
compreensão que se tem sobre os alunos, sobre seus rendimentos, sobre o que 
pode ser mais eficaz em suas práticas. Para os professores, não é possível 
generalizar, pois, se cada aluno é diferente, também as turmas o são – trata-se, 
portanto, de adequar as práticas a cada aluno, a cada turma, a cada momento. Os 
‘vistos’ serviriam para complementar a nota, incentivar o estudante a ser 
responsável. Tomados a partir deste ponto de vista, os ‘vistos’ desempenhariam um 
papel importante no cotidiano escolar, tornando ainda mais estranha sua inutilidade 
associada à sua produtividade: 

Professora 3: Eu acho que depende da turma, porque existem turmas que 
fazem questão do ‘visto’, a 5/1, por exemplo, uma turma boa, agora tem 
turma como a 5/5, que é totalmente diferente, eles não se interessam por 
‘vistos’, então eu acho muito difícil dar uma resposta generalizada, eu acho 
que depende da turma, apesar de haver diferenças individuais em cada 
turma. Então fica difícil a não ser que o professor aja de acordo com a 
turma.  

Professor 1: Eu utilizo os ‘vistos’ como uma das formas de avaliação, sendo 
exigidos da gente no mínimo duas. No caso o ‘visto’ entra como a terceira 
nota, como um complemento aí pra nota, pra poder de certa forma 
incentivar ou motivar, pra que o aluno possa fazer atividade, sendo que 
muitas vezes a gente sabe que o aluno tem preguiça, muitas vezes falta um 
pouco de responsabilidade, então você dando ‘vistos’ no caderno, ele acaba 
se vendo na situação de ter de cumprir o compromisso pra que depois 
possa acrescentar na avaliação dele. 

Professor 4: Na prática não funciona, talvez não seja a melhor forma de 
avaliar, porque, na verdade, você tá utilizando o recurso da nota pra 
estimular, mas na prática é o que vem dando algum tipo de resultado, 



então a gente acaba utilizando esse recurso e se enquadrando nisso ai, não 
tem como fugir disso ai. 

Na prática os ‘vistos’ não funcionam, mas é na prática que eles existem, é na 
prática que são utilizados. Os ‘vistos’ são marcadores da atividade do estudante, 
mas não necessariamente de sua aprendizagem. Mais uma vez a ambivalência, a 
contradição: o mesmo professor afirma que na prática os ‘vistos’ não funcionam, 
mas é no desenrolar dessa mesma prática que isso dá certo. Os ‘vistos’ se 
naturalizaram em meio à rotina escolar, se consolidando enquanto prática coletiva, 
mas é o próprio conhecimento e reflexão acerca da prática que informa os 
professores de que se trata de algo sem sentido e sem função educativa.  

Coincidindo com as afirmações de alguns estudantes, não interessa ao professor 
que as atividades realizadas estejam corretas, e sim que os alunos se mantenham 
em atividade. Nesse sentido, o mesmo ‘visto’ que bonifica o estudante não 
considera as respostas oferecidas por ele, uma vez que sua intencionalidade é 
premiar a consecução da atividade, e não verificar os conhecimentos presentes em 
erros e acertos. 

Professor 5: Quando vou dar ponto pra algum aluno que fez exercício, eu 
não quero saber se a resposta está certa ou errada, eu vou corrigir os 
exercícios dentro da sala de aula, eu quero saber se ele fez, importante é 
saber se ele tentou fazer. 

Pudemos notar que os ‘vistos’ sugerem um acordo entre professores e alunos – e 
que inclui também as famílias – uma espécie de acordo tácito no qual cada um dos 
contratantes reconhece seu papel, mesmo que inócuo. Neste acordo, as partes 
aparentemente reconhecem sua legitimidade, mas, de forma não explicitada, todos 
sabem que a inexistência de regras e até mesmo de justiça que permeia esta 
prática, é algo a projeta como prática indiscutível, sobre a qual não se fala, sobre a 
qual há um silêncio convenientemente ajustado.  

A recorrência dos alunos ao – vale ‘visto’, professora?

Apresento aqui um ponto de vista, uma forma de compreender esta prática, sem, 
no entanto, deixar de considerar que, mesmo o que aparentemente significa pouco, 
também produz alguma coisa. Não se trata de afirmar que os ‘vistos’ não sejam 
significativos no que se refere aos processos de ensino/aprendizagem, mas, talvez, 
que devam ser inseridos junto ao debate sobre as práticas cotidianas, de forma a 
que possam dizer a que servem. 

 – pode ser tomada enquanto 
pista a ser desvelada pela comunidade escolar. Por que manter uma prática 
pedagógica que não contribui com as aprendizagens e que intensifica as tentativas 
de burlar o fazer docente?  Por que os estudantes se interessam tanto pela 
possibilidade de receberem um ‘visto’ nos cadernos, em detrimento de se 
interessarem por aprender, por conhecer? Qual é a relação entre os ‘vistos’, a 
disciplinarização e a avaliação? Como se sustenta, no cotidiano escolar, uma prática 
totalmente isenta de regras, de critérios – uma prática não anunciada previamente, 
mas que se interpõe tão logo seja “necessária”? Haveria outras formas de levar os 
estudantes a cumprirem suas responsabilidades discentes e a manterem-se 
interessados nas aulas, sem que os ‘vistos’ – moeda de troca – fossem negociados? 

A prática de se conferir ‘vistos’ às atividades escolares se mostrou como parte da 
dinâmica pedagógica, utilizada pela maioria dos professores e compreendida de 
diferentes formas por estudantes e suas famílias. A ambiguidade presente nas 
afirmações das famílias, dos professores e estudantes ressaltou a inexistência de 



regras e o caráter não-institucional desta prática, levando os sujeitos a consumirem 
os ‘vistos’ segundo lógicas próprias. Estas lógicas dialogam com as estratégias 
docentes e as táticas discentes, sendo conhecidas por ambos os grupos de forma 
tácita. 

Conferir ‘vistos’ às atividades escolares é uma prática recorrente em cotidiano 
escolar, e, dado seu caráter instituinte e não regulado, permite uma flexibilidade de 
concepções, usos e consumos. Associados à avaliação, disciplinarização dos corpos 
e motivação, os ‘vistos’ são utilizados de diferentes formas, segundo os 
interesses de cada um.  

Estas diferentes formas de consumo dos ‘vistos’ interferem nas diversas “leituras” 
que cada um faz do cotidiano escolar. Ao mesmo tempo em que os ‘vistos’ 
possibilitam a produção de algo, também interferem de forma negativa na relação 
que o estudante constrói com o conhecimento, tornando-o mercadoria de troca. 
Este aspecto merece ser considerado e discutido pela comunidade escolar, uma vez 
que a relação com o conhecimento poderia ser mais favorável às aprendizagens 
caso o valor do mesmo fosse reconhecido em sua potencialidade transformadora.  

CERTEAU, M. 
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	0TAluno 3: Ele pega o aluno que tem mais ‘vistos’, e vê a nota e vai depois tirando de quem não tem todos os ‘vistos’, e isso é mensal, ou bimestral.

