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Resumo: O presente trabalho é um estudo sobre os discursos acerca da qualidade nos cursos 

de Pedagogia avaliados com o selo 5 estrelas na revista Guia do Estudante no Rio Grande do 

Sul. O objetivo foi investigar de que modo a qualidade prevista no Guia engendra tais cursos 

de licenciaturas e quais são os entendimentos de qualidade da formação docente 

desenvolvidos por eles. A problemática de pesquisa leva em consideração o que o Guia do 

Estudante tem proposto aos cursos através de sua avaliação e o modo como os cursos 

desenvolvem uma formação docente considerada qualificada nos cursos de Pedagogia. O 

conjunto de materiais analisados foi composto por um questionário respondido por cinco 

coordenadores dos cursos de Pedagogia 5 estrelas, bem como por formulários enviados pelo 

Guia do Estudante aos coordenadores e pelo perfil do egresso desses mesmos cursos 

fornecidos pelos coordenadores. A pesquisa tomou como ferramenta teórico-metodológica o 

conceito de práticas discursivas desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault. Utilizou-se das 

teorizações sobre a formação docente, os estudos sobre a qualidade da formação docente e os 

estudos foucaultianos, tais como os desenvolvidos pelas pesquisadoras: Elí Henn Fabris, 

Maria Cláudia Dal’Igna, Terezinha Rios e Maria Isabel da Cunha. Analiticamente aponta-se 

que o entendimento de qualidade que o Guia do Estudante e suas 5 estrelas movimentam é 

constituído a partir de uma racionalidade neoliberal e de uma ideia de performatividade que 

têm, na competição e no ranqueamento, estratégias centrais de produção do imperativo de 

qualidade. Não é possível negar a produtividade e a qualidade desses cursos de Pedagogia 5 

estrelas, mas é importante ter clareza que os efeitos podem ser bem mais excludentes do que 

as promessas que o imperativo de qualidade acena a estes cursos. Esses são alguns desafios e 

possibilidades que se apresentam para pensar os discursos sobre qualidade na avaliação da 

Educação Superior. 

 

Palavras-chave: Qualidade; Formação de professores; Curso de Pedagogia; Guia do 

Estudante. 
 

 

 

Introdução 

 

Na escrita deste texto os olhares das autoras se voltaram para os discursos que 

produzem o que entendemos por qualidade da educação levando em conta que esses discursos 

não estiveram desde sempre presentes nas reivindicações no campo educacional, mas passam 

agora a ter uma validação que torna praticamente impossível a não adoção (ou recusa) da 
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vinculação das palavras educação e qualidade para representar as intenções de todos e cada 

um dos envolvidos na área. A problemática de pesquisa leva em consideração o que o Guia do 

Estudante
3
 tem proposto aos cursos através de sua avaliação e o modo como os cursos 

“estrelados” desenvolvem uma formação docente considerada qualificada nos cursos de 

Pedagogia
4
. 

 O conjunto de materiais analisados foi composto por um questionário respondido por 

seis coordenadores dos cursos de Pedagogia 5 estrelas, bem como por formulários enviados 

pelo Guia do Estudante aos coordenadores e pelo perfil do egresso desses mesmos cursos 

fornecidos pelos coordenadores nos anos de 2013, 2014 e 2015
5
. A pesquisa tomou como 

ferramenta teórico-metodológica o conceito de discurso desenvolvido pelo filósofo Michel 

Foucault. 

O objetivo central foi investigar de que modos a qualidade prevista no Guia engendra 

tais cursos de licenciaturas e quais são os entendimentos de qualidade da formação docente 

desenvolvidos por eles.  

 A situação da proliferação discursiva sobre a qualidade da educação que ocorre 

atualmente desperta a ideia de que é urgente e necessário que se garanta uma qualidade da 

educação e que os principais responsáveis pelo alcance da qualidade são os professores, mais 

especificamente sua formação. Ou seja, os processos de formação vivenciados pelos 

professores seriam “peças-chave” para o alcance da educação de qualidade. Os discursos 

sobre a qualidade circulam pelos mais diversos campos da educação escolar e chegam a todos 

os âmbitos, assim todos os processos educacionais precisam ser de qualidade. 

Quando falamos em qualidade, normalmente estamos nos referindo a um estado das 

coisas, diz-se que algo é “de boa qualidade” para representar características positivas e, ao 

contrário, para representar características negativas diz-se “de má qualidade” ou “sem 

qualidade”. 

 A origem etimológica da palavra deriva do latim qualitas, “jeito de ser”. Está ligada 

ao conceito de qualis, uma interrogação que perguntava “qual? De que tipo? De que 

maneira?”. Falar em qualidade significa falar de jeito de ser, de atributos ou características. 

Buscamos tensionar a aplicação do termo qualidade para nomear práticas da educação, 

Trata-se de investigar por que, como e a partir de quando um entendimento nascido no âmbito 
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mercadológico, que faz com que só ou principalmente os resultados importem, foi 

incorporado pelo campo da educação, de modo que este mesmo entendimento passa a nortear 

toda e qualquer prática pedagógica ou decisão educacional/institucional. 

 

A proposição de que a educação precisa ter qualidade não se gestou junto com as 

práticas educativas formais, deste modo também, dizer que a educação precisa ter qualidade 

não se tornou uma verdade apenas pelo campo educacional. Esses discursos sobre a qualidade 

da educação passam a fazer parte desse campo e, mais do que isso, como percebemos na 

Contemporaneidade, a serem pressupostos para medir e comparar a educação desenvolvida 

nos mais variados âmbitos e passam a constituir- se como imperativos que dão às práticas 

sociais garantia e valor. 

De acordo com Pedro Demo (1990), que problematiza a construção de um sentido 

único de qualidade, “é vastamente conhecido que a educação tem a ver com ‘qualidade’, 

sendo, no entanto, polêmico ao extremo o que significa essa qualidade” (DEMO, 1990, p. 11). 

Outros autores também se debruçam sobre esta mesma problemática. Ao falarem sobre a 

qualidade da Educação Superior, Maria Isabel da Cunha, Cleoni Fernandes e Marialva Pinto 

afirmam que: 

 

Nesse caso, a qualidade é dimensionada por alguns fatores, tais como o corpo 

docente, a infraestrutura e a proposta curricular. A avaliação processual da 

instituição ou curso, entretanto, precisa levar em conta o movimento que se dá no 

percurso de formação na sua relação com os resultados obtidos. (CUNHA; 

FERNANDES; PINTO, 2008, p. 113-114). 

 

Essas mesmas autoras destacam também, a partir dos estudos de Terezinha Rios 

(2001), o entendimento de qualidade, considerando que a qualidade “manifesta-se pela 

conformidade dos produtos com os objetivos e as características das organizações e de seus 

processos de produção, no pleno atendimento das necessidades de seus clientes” (CUNHA; 

FERNANDES; PINTO, 2008, p. 110). Assim também, de acordo com Luiz Dourado e João 

Oliveira, o conceito de qualidade “vincula-se às demandas e exigências de um dado processo 

histórico” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 203). 

A partir desses entendimentos analisamos o Guia do Estudante, superfície a partir da 

qual foram selecionados os cursos que participaram da pesquisa aqui apresentada e que 

também pode ser entendido como um mecanismo de avaliação e ranqueamento dos cursos de 

Graduação. Ao propormos uma análise da formação de professores, a partir do ranking do 

Guia do Estudante, vemos neste instrumento e, principalmente, nas lógicas que o engendram, 

a oferta de potentes ferramentas para se pensar na qualidade da educação, como ela está sendo 



 

 

entendida atualmente, inserida numa lógica neoliberal, destacando a qualidade da formação de 

professores nos cursos de Pedagogia 5 estrelas. 

Para que as Instituições de Ensino Superior estejam aptas a participar, é necessário o 

cumprimento de quatro critérios
6
: a) “A faculdade tem de ter titulação de bacharelado (as 

exceções são Pedagogia e Educação Física)”; b) “A data de conclusão da primeira turma tem 

de ser igual ou inferior a 2010”; c) “O curso tem de ser presencial e tem de não só ter turma 

em andamento como processos seletivos para próximas turmas”; d) “É considerado apenas 

um curso por município de cada instituição”. 

Salientamos a importância de levar em consideração, ainda o caráter avaliativo 

adotado pelo Guia do Estudante, quando esta publicação, além de realizar pesquisas e avaliar 

os cursos do Ensino Superior, ainda visibiliza seus resultados através de rankings. Quanto às 

relações de poder implicadas na avaliação, Veiga-Neto afirma que: 

 

Quem avalia ou dá as cartas da avaliação, de certa forma, indica o que deve ser 

trabalhado e como deve ser trabalhado, por isso a avaliação é um processo tão 

importante e que concentra tanto poder, mas que também significa “economia de 

poder”. Ao definir a medida, o padrão de qualidade ela não precisa vigiar 

presencialmente o processo, ela não precisa preocupar- se com a qualificação dos 

sujeitos e nem distribuir uma lista de conteúdos previamente construídos. Ela pode 

jogar com os sujeitos, pois conforme a situação se apresente, pode mudar a forma de 

relacionar-se com esses sujeitos. (VEIGA-NETO, 2012, p. 9). 

 

Desta forma, é possível perceber que o Guia do Estudante, embora não seja uma das 

agências formais e legais de avaliação como o Sinaes, orientado pelo MEC, por exemplo, 

também vai indicando um currículo, indica o que e como deve ser trabalhado nos cursos de 

graduação, no caso desta análise, nos cursos de Pedagogia do Estado do RS. 

Aferir qualidade através da avaliação tem se tornado cada vez mais uma prática social, 

mercadológica e mesmo uma prática de Estado. Este tipo de aferição pode ser inscrito 

também na lógica da governamentalidade neoliberal que, de acordo com Foucault, é: 

 

[...] o conjunto constituído pelas instituições, pelos procedimentos, análises e 
reflexões, pelos cálculos e pelas táticas que permitem exercer esse modelo bem 

específico, ainda que complexo, de poder, que tem por alvo principal a população, 

por modelo principal de saber a economia política, por instrumento técnico essencial 

os dispositivos de segurança. (FOUCAULT, 2008, p. 143). 

 

Ao falarem sobre a racionalidade neoliberal, Alfredo Veiga-Neto e Karla Saraiva 

destacam a governamentalidade e afirmam que a “partir da governamentalidade e seus 

deslocamentos recentes para uma racionalidade neoliberal, pode-se entender, por exemplo 
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[...], as transformações das propostas pedagógicas, as novas diretrizes para formação de 

professores” (VEIGA-NETO; SARAIVA, 2011, p. 9). 

Vivemos em um tempo constituído pelo neoliberalismo. O neoliberalismo pode ser 

explicado, muito mais do que “um conjunto de preceitos econômicos, [...] como uma forma de 

vida, [...] como uma tecnologia de governo e governamento sobre a vida” (VEIGA- NETO, 

2012, p. 2). Veiga-Neto (2012) destaca que, por ser o neoliberalismo uma forma de vida e 

sendo a vida tão dinâmica, o neoliberalismo também o é. Assim, é possível perceber que as 

práticas de avaliação para aferição da qualidade da educação estão engendradas no jogo 

neoliberal e que a partir tanto das práticas de governamento, quanto dos impactos gerados por 

estas avaliações, colocam em circulação práticas com ênfase na competição. Essa 

racionalidade  passa a permear diversos processos e que  torna condição de possibilidade para 

a emergência da qualidade como imperativo, mas não qualquer “tipo” de qualidade, mas 

aquela que se pode aferir, numerar, considerar como competitiva, assim, processos não 

numeráveis desenvolvidos, por exemplo, em escolas e cursos de graduação que poderiam vir a 

constituir situações de aprendizagem, não são contabilizados, porque o que não pode ser 

contabilizado passa a não contar como válido ou mesmo como legítimo.  

Problematizamos as relações entre qualidade e avaliação, buscando compreender, 

inspiradas nas palavras de Foucault, o conjunto de regras que compõe essa relação, o que teve 

de ser colocado em prática para que diferentes discursos fossem tomados em uma mesma 

formação discursiva. Buscamos entender quais discursos, nos campos de saber e poder se 

engendraram até o enunciado “a qualidade deve ser medida” chegar a ser o que é 

contemporaneamente, em quais discursos se ancora para gerar a compreensão de que a 

qualidade precisa ser medida, e medida através de testes padronizados, para que ela se torne 

um produto. 

Assim, avaliação e qualidade se entrelaçam. É através da avaliação que a qualidade é 

medida, é a avaliação que define a qualidade, que diz quais processos e produtos tem 

qualidade e quais não tem, desempenhando o papel de coordenação do que é aceito como 

legítimo, do que é bom ou ruim. Em relação a essa lógica, Fabris alerta para os resultados 

produzidos nos processos de avaliação, quando diz que 

 

[...] todo processo de avaliação educacional contemporânea inscrito em uma lógica 
neoliberal de produtividade tem produzido resultados a partir de uma concepção de 

qualidade baseada em produtos, em que a medida é a alta produtividade, classificada 

e hierarquizada por escores de alta performance ou, ainda, por metas contabilizadas 

por meio de “produtos”. (FABRIS, 2015, p. 4). 

 



 

 

A autora pondera também sobre o caráter de prestação de contas que a avaliação 

ligada à qualidade adquire: 

 

É importante considerar que no processo em que o Estado assume uma racionalidade 

neoliberal, a avaliação assume uma característica de prestação de contas 
(accountability) [...]. Neste caso da racionalidade neoliberal, há uma aproximação de 

uma concepção de trabalho realizado pela busca da meritocracia, em que tanto o 

prêmio quanto a punição são as energias/seivas envolvidas para o resultado final 

desse tipo de qualidade. (FABRIS, 2015, p. 4). 

 

A qualidade vem se tornando um imperativo da Contemporaneidade, conforme 

destacado anteriormente. Através das práticas discursivas que se estabelecem a serviço da 

qualidade, decisões são tomadas e estratégias são traçadas. Alcançar a qualidade virou uma 

bandeira que ninguém poderia se recusar a levantar. Os cursos de formação de professores 

não ficam a margem desse imperativo, ao contrário, são os primeiros apontados quando se 

fala dos responsáveis pela qualidade da educação, porém eles também estão inseridos nesta 

mesma lógica que transformou a qualidade na palavra de ordem e que atribui ao 

“levantamento dessa bandeira” o sucesso do país. 

 

Avaliação, qualidade e formação de professores: a medição de resultados 

 

O curso de Pedagogia está inserido nas afirmações anteriores, é nele que são formados 

os professores de anos iniciais e da educação infantil. Esse curso, assim como as demais 

licenciaturas, também se insere na lógica de financiamentos e medições do país, que por sua 

vez, está inserida numa lógica governamental global. 

O Guia do Estudante, através de sua avaliação e publicação de rankings, faz uso do 

conceito de estrelas para atribuir qualidade aos cursos avaliados. Esse “conceito-estrela” 

(NEVES, 2016) é o tipo de conceito utilizado pelo Guia, não é próprio do campo da educação, 

mas advém do ramo da hotelaria. 

O conceito-estrela é uma categorização de hotéis e pousadas, os conceitos são 

atribuídos de acordo com o que cada estabelecimento oferece. De acordo com o site do 

Ministério do Turismo
7
, o sistema de categorização foi reformulado no Brasil recentemente e, 

ainda segundo o site, este sistema serve para aumentar a competitividade entre os hotéis. 
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Diante desta explicação, é possível refletir acerca da significação que a atribuição 

deste conceito de “estrelas” possui para os cursos de graduação, será que ele também serviria 

para aumentar a competitividade entre eles? 

Veiga-Neto, ao falar sobre a acentuação dos processos avaliativos na educação (que 

ele chama de desvio à direita), aponta que este desvio “das práticas curriculares — aqui 

entendido como a ênfase acentuada na avaliação — ao mesmo tempo em que é consequência 

da racionalidade neoliberal também contribui para a expansão e o fortalecimento dessa 

mesma racionalidade” (VEIGA-NETO, 2012, p. 2, grifos meus). 

Ao trazermos a percepção de avaliação na lógica neoliberal, não pretendemos fazer 

um juízo de valores, mas destacar pontos para reflexão. A avaliação, numa perspectiva 

formativa, que possibilita medir os processos de educação precisa também ser levada em 

consideração. Fabris (2015) apresenta alguns elementos para pensar a avaliação por este 

prisma, ao declarar que assume “a importância dos processos avaliativos, tanto macro quanto 

micro, na área educacional. Não se trata de negar a importância de tais processos” (FABRIS, 

2015, p. 4). 

Veiga-Neto (2012), ao explicitar como a avaliação vai ganhando cada vez mais espaço 

e notoriedade em todas as áreas, principalmente na educação, denuncia que os “delírios 

avaliatórios” fazem parte da trama de práticas e discursos que constituem o neoliberalismo. 

Os cursos de formação de professores, bem como a educação em geral, não fogem a lógica, 

pelo contrário, engendram-na e a partir dela, se engendram. 

O selo 5 estrelas pode até não representar a “verdadeira” qualidade sobre os cursos 

que avalia; ele não busca ser um espelho da qualidade, mas sim, através de determinados 

critérios, estabelecer o que conta para a avaliação; define o que significa, no momento atual, 

ser 5 estrelas. Do mesmo modo, o selo não tem a intenção de fiscalizar os cursos, como a 

avaliação do MEC faz, mas estabelece critérios para destacar os melhores, de fazer crescer a 

competitividade, constituindo e sendo constituído pela lógica neoliberal. Um aspecto levado 

em consideração aqui é o de que existem diferenças entre a avaliação do MEC — a avaliação 

oficial, prevista pela legislação — e a avaliação do Guia, porém os coordenadores destacam 

que a classificação do Guia do Estudante produz efeitos em seus cursos, como é possível 

visualizar no excerto a seguir: 

“A avaliação do MEC tem indicadores decorrentes de uma legislação. Esta avaliação 

é fundamental até para a sobrevivência do Curso.” (Fonte: Questionário para coordenadores 

do curso de Pedagogia, C1)
8
. 
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O posicionamento quanto às avaliações externas foi registrado de forma diferente em 

IES públicas e privadas, como é possível visualizar nos excertos abaixo, pois nas IES 

públicas, os coordenadores apontam que há um boicote por parte dos alunos, por conta do 

entendimento de que avaliações externas de larga escala não refletem a qualidade do curso. 

Participaram da pesquisa duas IES públicas e as falas dos coordenadores de ambas apontaram 

para o boicote; do mesmo modo, um coordenador afirmou que concorda com essa postura e 

que ele mesmo não leva em consideração a avaliação do Guia, problematizando a questão de 

como a posição no ranking é utilizada pelas outras IES: 

“A IES [...] se preocupa com a avaliação do MEC, mas não dá nenhuma importância 

ao Guia do Estudante. A diferença para uma universidade privada, é que não precisamos 

fazer promoções para conseguirmos alunos-clientes.” (Fonte: Questionário para 

coordenadores do curso de Pedagogia, C2, grifos nossos.) 

A editora do Guia do Estudante, com quem tivemos contato via e-mail, ao ser 

perguntada sobre qual era a intenção do Guia em estabelecer um ranking entre os cursos, 

respondeu: 

 

“Como fazemos uma publicação que se propõe a apresentar todas as opções de 

cursos superiores (graduação) e instituições de ensino, consideramos que apontar os 

melhores cursos/instituições faz parte desse conjunto de informações. O objetivo é 

ajudar o estudante a fazer as melhores escolhas.” (Fonte: Editora do Guia do 

Estudante, por e-mail (2015), grifos nossos.) 

 

“Fazer as melhores escolhas” é uma das características da sociedade neoliberal, a 

competitividade e a concorrência são processos que se instauraram a partir da lógica do 

neoliberalismo; na esteira delas, vem todo um novo modo de constituição dos sujeitos, que 

devem ser ensinados a consumir, não que esta seja uma capacidade inata do ser humano, mas 

algo que ele desenvolve a partir de atravessamentos diversos, de acordo com Veiga-Neto 

(1999): 

 

[...] agora, não se trata mais daquele sujeito iluminista/moderno, idealizado como 

indivisível, unitário, centrado e estável, amparador e ao amparo do Estado. Trata-se, 
agora, de um sujeito-cliente, ao qual (se diz que) se oferecem infinitas possibilidades 

de escolha, aquisição, participação e consumo. Esse sujeito-cliente é entendido 

como portador de uma faculdade humana fundamental, que seria anterior a qualquer 

determinação social: a capacidade de escolher. (VEIGA-  

 

Para consumir, o sujeito precisa ter critérios, regulações e é neste ponto que a 

produção de rankings, como os que são feitos e publicizados pelo Guia, se entrelaça mais 
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feita também através da letra  inicial e de números sucessivos: I1 – Instituição de Ensino Superior 1, I2, I3 e 

assim por diante. Assim, a I1 – Instituição 1, é onde atua o C1 – Coordenador 1. 



 

 

fortemente às práticas discursivas do neoliberalismo. Sylvio Gadelha (2009), ao investigar as 

relações entre a educação, a teoria do capital humano e o neoliberalismo, afirma que, em 

substituição ao liberalismo, o neoliberalismo traz em sua constituição duas novidades: a 

primeira diz respeito ao que o pensamento econômico se propõe a governar. No 

neoliberalismo, o objeto de governo “já não se restringe apenas ao Estado e aos processos 

econômicos, passando a ser propriamente a sociedade, quer dizer, as relações sociais, as 

sociabilidades, os comportamentos dos indivíduos” (GADELHA, 2009, p. 174); a segunda 

novidade é que o neoliberalismo se constitui como “a forma (e a lógica) mesma desde a qual, 

com a qual e na qual deveriam funcionar, desenvolver-se e transformar-se as relações e os 

fenômenos sociais, assim como os comportamentos de cada grupo e de cada indivíduo” 

(GADELHA, 2009, p. 174). 

As proposições do neoliberalismo podem ser visualizadas em diferentes instâncias 

sociais e o modo como ele atravessa e constitui as práticas de avaliação vai ao encontro de 

suas proposições, incluindo o estímulo à concorrência, à competitividade, ao accountability, 

que acabam por constituir os modos de ser cidadão, aluno, professor e de estar no mundo. 

Através da fala do coordenador de outro curso de Pedagogia de IES pública, é possível 

visualizar que o ranqueamento do Guia, apesar de não ser o previsto na legislação, opera a 

partir da visibilidade do sucesso, da ostentação do primeiro lugar, ou seja, com a 

competitividade latente em nossa sociedade: 

 

Em nossa universidade, a maioria dos alunos é contra qualquer tipo de avaliação, 

que são, em geral, boicotadas, então eles não dão atenção. Eu faço [respondo ao 

questionário do Guia] porque acho interessante, pensando nos alunos e penso que o 

que é bom precisa ser dito mesmo. [...] A instituição não se importa com a 

avaliação do Guia do Estudante, embora eles gostem de abrir a revista e ver que a 

Pedagogia é nota cinco. (Fonte: Questionário para coordenadores do curso de 

Pedagogia, C3, grifos nossos.) 

 

Já nas IES privadas, a avaliação do Guia tem outro peso, conforme indicado no 

capítulo quatro desta dissertação, quando mostro de quais maneiras os cursos de Pedagogia 5 

estrelas visibilizam suas notas em seus sites. Para os coordenadores dessas IES: 

 

As 2 [avaliações] são importantes! Proporcionam visibilidade externa e interna. A do 

MEC é oficial e tem implicações legais e a do Guia do Estudante tem mais a força da 

mídia.(Fonte: Questionário para coordenadores do curso de Pedagogia, C1, grifos nossos). 

[A IES] Se posiciona integrando as duas avaliações, com vistas sempre em uma 

educação superior de competência e qualidade. Fonte: Questionário para coordenadores do 

curso de Pedagogia, C4.) 



 

 

As duas [avaliações] são importantes. [...]. Os alunos e professores sentem-se 

reconhecidos e valorizados mediante a divulgação. (Fonte: Questionário para coordenadores 

do curso de Pedagogia, C6.) 

Os coordenadores apontaram também o entendimento de que seus cursos fazem parte 

do primeiro lugar do ranking do Guia, não somente por terem qualidade ou oferecerem algum 

tipo de formação diferenciada, mas sim porque atenderam aos critérios de avaliação. O caráter 

normatizador da avaliação —— aponta para o grande potencial que o ato de avaliar tem, a 

partir do desenvolvimento de uma regulação que seria estabelecida a posteriori e que tem sua 

potência em governar mais intensamente do que se regulasse somente os processos. Teixeira e 

Saraiva, em seu estudo sobre a Provinha Brasil, indicam a potência de avaliar a posteriori, 

compreendendo que esta estratégia 

 

Significa deixar fazer e avaliar posteriormente, punindo e buscando corrigir aquilo 

que esteja em desacordo com as normas. Pode-se observar que estratégias para 

conduzir as condutas por meio da regulação vêm sendo cada vez mais utilizadas em 

detrimento de regulamentos. (TEIXEIRA; SARAIVA, 2010, p. 9). 

 

Nem sempre a punição e o controle são considerados como castigos, no caso do Guia 

do Estudante, por exemplo, é o próprio “selo de qualidade” que funciona como uma estratégia 

de regulação, trazendo para o grupo considerado de qualidade sempre mais vantagens. O 

grupo mesmo começa a criar formas para se manter entre os mais qualificados, portanto, a 

forma de regulação, dispensa o castigo e a punição severa. De acordo com Stephen Ball 

(2002): “é crucial não se entender estes processos de reforma como simplesmente uma 

estratégia de desregulação. Eles são, sim, processos de re-regulação. Não são o abandono do 

Estado de seu controle, mas o estabelecimento de uma nova forma de controle” (BALL, 2002, 

p. 5). Ao mesmo tempo, responsabiliza a todos pelo desempenho bom, muito bom ou 

excelente. Assim, alguns coordenadores apontam que: 

 

Considero que o selo foi decorrente do atendimento às exigências do Edital. Este 

está claro e focaliza elementos considerados importantes e atuais para a formação do 

professor. É uma boa referência para análise e avaliação de um curso. As 2 são 
consideradas! Os resultados são analisados e medidas, se necessárias, são 

encaminhadas! (Fonte: Questionário para coordenadores do curso de Pedagogia, 

C1, grifos nossos). 

 

A IES se mobilizou para o processo de avaliação, através do processo on-line de 

avaliação institucional de vários segmentos: avaliação dos professores, do curso, das 

disciplinas, da infraestrutura interna e externa e autoavaliação. Através dos dados 

obtidos desse processo de avaliação institucional, é analisado de forma conjunta 

com os profissionais envolvidos e dentro das possibilidades,  melhorar e 

adequar os processos com indicação ruim e/ou insatisfatória. (Fonte: 

Questionário para coordenadores do curso de Pedagogia, C4, grifos nossos). 

 



 

 

Através dos excertos acima que dizem sobre os critérios de avaliação do Guia, é 

possível perceber que a avaliação interpela de algumas formas os cursos de Pedagogia, 

quando os coordenadores afirmam que “medidas são tomadas” e que procuram “dentro das 

possibilidades, melhorar e adequar os processos com indicação ruim e/ou insatisfatória”. 

Neste sentido, Teixeira e Saraiva afirmam que a avaliação possibilita “conhecer o indivíduo 

através da documentação, e essa possibilita a adoção de medidas necessárias para normalizar 

os comportamentos” (TEIXEIRA; SARAIVA, 2010, p. 4-5). 

As falas dos coordenadores mostram a economia de poder que a avaliação e o 

ranqueamento mobilizam e através de quais mecanismos um discurso vai se tornando 

enunciado, de modo que este formará, com outros, uma prática discursiva na qual se 

estabelece que a qualidade é um imperativo, e que a medição dessa qualidade deve ser 

realizada através da avaliação externa, não importando se é uma avaliação que leve em conta 

alguns tipos de saberes e deixe de fora muitos outro. Mas quem não gostaria de ser um e de 

estar em um curso de qualidade, para desenvolver uma formação 5 estrelas? 

Os cursos de Pedagogia 5 estrelas são cursos que priorizam a visibilidade de suas 

ações e a mobilidade de seus alunos e de alunos que frequentam os cursos como visitantes, 

tendo a performatividade e a internacionalização como estratégias que põem em marcha esses 

enunciados. Essas duas características encontradas nos cursos pesquisados operam na lógica 

de levar e manter os cursos no topo dos processos avaliativos e ambos serão desenvolvidos e 

problematizados a seguir, a começar pela performatividade. 

Stephen Ball (2002, 2005), ao investigar sobre os efeitos do que ele chama de “novo 

regime da educação”, define que, “em essência, performatividade é uma luta pela 

visibilidade” (BALL, 2005, p. 548). Sendo a performatividade essa luta, seus mecanismos, de 

acordo com Ball, são “a base de dados, a reunião de avaliação, a análise anual, a elaboração 

de relatório, a publicação periódica dos resultados e das candidaturas à promoção, as 

inspeções e a análise dos pares” (BALL, 2005, p. 548), entre outros. Essa descrição se 

aproxima muito dos processos de avaliação adotados pelo Guia do Estudante, principalmente 

quando se fala em “análise anual” e “publicação de resultados”, dentre outros processos. 

Dessa forma, o que conta são os resultados e as ações dos cursos que, nos formulários, 

mais do que contabilizados, são descritos, destacados, de modo a fazer aparecer o que os 

cursos têm de melhor, seja em suas práticas de aproximação da profissional pedagoga com o 

mercado de trabalho, nas ações de extensão ou no projeto pedagógico que o curso desenvolve, 

conforme os excertos apresentados acima. Ball (2002) destaca que “os dois principais 

aspectos da performatividade educacional — comparação e “mercadorização” — estão 



 

 

ligados à provisão de informação para consumidores dentro da forma de mercado da 

educação” (BALL, 2002, p. 16).  

Finalizamos apontando analiticamente que o entendimento de qualidade que o Guia do 

Estudante e suas 5 estrelas movimentam é constituído a partir de uma racionalidade neoliberal 

e de uma ideia de performatividade que têm, na competição e no ranqueamento, estratégias 

centrais de produção do imperativo de qualidade. Não é possível negar a produtividade e a 

qualidade desses cursos de Pedagogia 5 estrelas, mas é importante ter clareza que os efeitos 

podem ser bem mais excludentes do que as promessas que o imperativo de qualidade acena a 

estes cursos. Esses são alguns desafios e possibilidades que se apresentam para pensar os 

discursos sobre qualidade na avaliação da Educação Superior. 
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