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A MIDIA ESCRITA PRODUZINDO SIGNIFICADOS SOBRE A AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
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Anamérica Prado Marcondes 
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Acompanhando um movimento de países de todo o mundo e reforçada pela atual legislação da educação, observa-se na realidade brasileira uma grande preocupação com a avaliação de sistemas educacionais e com a avaliação institucional. Constata-se especialmente a presença do poder público desencadeando processos de avaliação em todos os níveis, atrelados às discussões de qualidade de educação e de políticas educacionais, especialmente de orientação dos financiamentos. Vemos instalado um cenário com a presença de debates sobre relações de poder, titularidade da avaliação autonomia e missão da universidade entre atores como o Estado, as Instituições oficiais e particulares de ensino e forças do setor econômico. A intensa mobilização de instituições e estudantes face às avaliações públicas tem transformado o tema em objeto da mídia, que vem desempenhando seu papel de alimentador da produção de sentidos da realidade. Tais acontecimentos vão entrecortando o cotidiano de pessoas e grupos nas instituições de ensino, em relações impregnadas por posições sociais, valores e ideologias e nesse movimento as representações sociais vão sendo construídas, reconstruídas ou mantidas, direcionando ações. 
Os sistemas de comunicação, como têm revelado estudos na área (Moscovici,76, Cole, 99, Guareschi,00, Rouquete,89,Vala,00, entre outros), se colocam como um dos elementos fundamentais na mediação das interações humanas, interferindo na produção de significados, na construção de saberes partilhados e nas legitimações. Diante disso, torna-se fundamental para os educadores o desvelamento desses aspectos presentes na complexa realidade pública, a fim de subsidiar uma prática consciente e transformadora. 
A partir dessas preocupações, foi realizado o presente estudo que tem como objetivo principal compreender o processo de produção de significados veiculados pela mídia escrita sobre Avaliação Institucional do ensino superior, sob o enfoque da teoria das representações sociais. Acreditamos que as conclusões do trabalho irão subsidiar a compreensão dos processos de construção, manutenção e transformação das representações sociais e das condutas de pessoas e grupos que vivem o processo avaliativo nas instituições de ensino superior. 
A hipótese básica do estudo, referenciada na classificação dos sistemas de comunicação indicada por Moscovici (76) em Difusão, Propaganda e Propagação, é a de que os veículos de comunicação, embora se apresentem como tendo propostas editoriais que se dirigem para um sistema de comunicação caracterizado como Difusão, na verdade eles se manifestam como sistema de Propagação.
A metodologia utilizada teve por base o “Referencial metodológico para análise de representações sociais midiáticas”, de Marcondes, Pinto e Tavares Marcondes, Pinto e Tavares: Referencial metodológico para o estudo das representações midiáticas. Trabalho apresentado na II Jornada Internacional sobre representações sociais, questões metodológicas. Florianópolis- SC/Brasil, 19-22 de Setembro de 2001 , que permite ultrapassar o foco exclusivo no discurso publicado. Foram então utilizados os quatro procedimentos básicos interdependentes e complementares previstos pelo referencial, assim encaminhados:
Caracterização do objeto social em foco e do veículo de comunicação eleito.
O objeto social em foco foi a Avaliação Institucional da Graduação, que vem fazendo  parte da política educacional pública desencadeadora de  processos de avaliação atrelados ao discurso da qualidade. Na graduação do ensino superior constata-se a convivência de dois modelos avaliativos que expressam concepções diferentes de educação, sociedade e missão de universidade. De um lado o PAIUB, instituído em 93 e apresentando um caráter participativo e emancipatório. De outro lado o Exame Nacional de Cursos e a Análise dos cursos de Graduação pelas Comissões de Especialistas, instituídos em 96, com ênfase nos resultados e no controle.
A temática da avaliação tem tido cobertura da mídia que vem desempenhando o papel de alimentador da produção de sentidos, enquanto responde ao interesse da sociedade que espera e cobra resultados das instituições de ensino.
Dentre os veículos de comunicação, foi eleito o Jornal Folha de São Paulo para estudo, por ser reconhecido desde 96 o jornal de maior circulação do país. O grupo Folha, ao qual está vinculado, tem adotado uma política de expansão nos últimos anos, ampliado a abrangência de público, na medida em que tornou-se proprietário da UOL e de Jornais especializados e mantém Sucursais, Cadernos Regionais , larga rede de correspondentes e fornecimento de matérias para todo país.  O Projeto editorial de 97 da Folha resgata a memória de um modelo jornalístico crítico, pluralista, apartidário, caracterizando sua essência como “um panorama dos principais acontecimentos da véspera tal como filtrado por uma personalidade editorial coletiva”. Assim sendo, considerando as especificidades do público, a trajetória histórica e abrangência, tende-se a classificá-lo, como um sistema de Difusão, de acordo com a classificação proposta por Moscovici (67).
2- Interlocução com o fenômeno.
A pesquisa teve como base de dados os artigos sobre avaliação institucional no ensino superior publicados pelo Jornal Folha de São Paulo em 99 e 00, sendo analisados: o destaque atribuído ao tema, os formadores de opinião envolvidos, as fontes de informação, o conteúdo e forma de apresentação do discurso, as linguagens utilizadas e as omissões. 
Para análise do conteúdo dos textos e como mais um recurso no delineamento de categorias, foi utilizado o software “Logiciel Alceste, 4.5. 
3- Arqueologia da comunicação.
A partir de uma leitura fundamentada especialmente nos processos de objetivação e ancoragem das representações sociais, foi estudado como o veículo integrara os elementos para produzir a imagem e os sentidos da Avaliação Institucional oficial da Graduação. 
Foi possível perceber a organização dos elementos enunciados em quatro blocos de sentidos que caracterizamos como: A- Classificação/ ranking, B- Controle estatal / Estado Avaliador, C- Critérios de qualidade e D- Avaliação como condição da qualidade de ensino.  Constatou-se que o tema foi veiculado com destaque pelo jornal, com um grande volume de artigos (50 em 99 e 72 em 00) e matérias extensas, sendo inclusive objeto de Caderno especial nos momentos das realizações das provas pelos alunos (Jornal do Provão), com postura favorável aos exames de curso e às comissões de avaliação. Verificou-se o predomínio de falas de representantes oficiais, como Ministro da Educação, ocupantes de cargos públicos no CNE, ENEP, SEsu, ANE, e pouco espaço foi oferecido para manifestação de dirigentes de universidades públicas e de entidades da sociedade civil, assim como não foram ouvidos especialistas em avaliação.  Os assuntos ligados às categorias A,B e C receberam localização privilegiada no Jornal, associada ao uso de outras linguagens como tabelas, gráficos e fotos. Houve pequeno espaço e destaque reservado aos debates, em geral relacionados com a categoria D. Esses elementos compuseram a objetivação da Avaliação institucional pública da Graduação, constituindo sua concretização em imagem que pôde ser expressa em diagrama.
Com relação à ancoragem, evidenciando as formas socialmente funcionais que vão dar suporte à representação social da Avaliação veiculada, pudemos perceber os seguintes aspectos: - ênfase num modelo de avaliação fundado na quantificação, classificação e controle, vinculado ao financiamento e recredenciamento; -controle avaliativo como condição para a qualidade de ensino; - reforço da ideologia da competição e incorporação das regras de mercado na discussão da missão da universidade, da questão do público e privado e da autonomia universitária; - omissão da abordagem sobre o PAIUB, modelo de avaliação participativo e emancipatório, que se sustenta na reflexão crítica. 
4- Sistemas de comunicação
 Analisou-se como está organizada a relação entre fonte e receptor e as possibilidades de influência na formação/reformulação/manutenção de condutas.
Com base nos dados da pesquisa, foi então retomada a questão inicial relativa à caracterização do Jornal Folha de São Paulo como sistema de Difusão ou de Propagação.
O predomínio de falas dos representantes oficiais, o pequeno espaço e destaque reservado aos debates, a ênfase à competição e incorporação das regras de mercado às questões educacionais, o tratamento ideologizado dado ao tema, foram alguns dos elementos que permitiram visualizar a direção dos significados expressos pelo jornal, mediando e legitimando a ideologia neoliberal. Tais constatações vieram consolidar a principal hipótese do estudo, evidenciando como o Jornal Folha de São Paulo, que se propala com características de Difusão, vai se travestindo como sistema de Propagação, se constituindo matriz de opinião, legitimando para determinado público, ideologias e valores.
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QUEM FALA: Formadores de  opinião:
Jornalistas da área da educação
Editorial da Folha
Representantes de órgãos públicos: Ministro da Educação, Presidentes ou ocupantes de outros cargos no Cne, Inep, Sesu, Ane.
Representantes de entidades da sociedade civil: Semesp, Andes, Une.
Representantes da universidade pública: Crusp, Reitores, Coordenador de Administração.
	Especialistas em debate geral sobre educação: Maria Helena Chauí, Arnaldo Niskier, Ruben Alves e ots.
	Representantes das Instituições particulares de ensino superior: Diretores,  Presidente do Ibmec, Coordenador de curso de Jornalismo.
Fontes de informação: Mec, Banco de dados da Folha
COMO FALA: Discurso
 Delineamento de categorias (uso do software “Logiciel Alceste, 4.5”):
- Classificação/ Ranking
- Controle Estatal/ Estado avaliador
- Critérios de qualidade
- Avaliação e qualidade de ensino
 Uso de tabelas, gráficos e fotos.
 Ênfase nos aspectos ligados à classificação e ao controle estatal e predomínio de falas dos representes oficiais. Não foram ouvidos especialistas em avaliação. 
 Não foi debatido o modelo de avaliação PAIUB
Localização: 
Categorias 1, 2, 3 : Caderno Cotidiano e Caderno especial: “ Provão”/99. -Categoria 4: Editorial, Tendências e Debates, Caderno Fovest.
 Predomínio de folhas ímpares para todas as categorias e da 1a página para Categoria 1.
Dimensão:  Grande volume de artigos e extensos

INTERLOCUÇÃO COM O FENÔMENO

ONDE FALA
  Mídia escrita: veículo Jornal Folha de São Paulo
Publicação diária. Desde 96 o jornal de maior circulação do país. 
  Fundado em 1921. Pertence ao Grupo Folha.

Controle acionário da companhia: o empresário Octavio Frias de Oliveira.

Reformulações e expansão: proprietário da UOL e de Jornais especializados.

Abrangência: Sede em SP, Sucursal no RJ, Cadernos Regionais, larga rede de orrespondentes e fornecimento de matérias.
DO QUE FALA    Objeto  social em foco: Avaliação Institucional do ensino superior
 Realidade brasileira:
- Ênfase na avaliação de sistemas e avaliação institucional-LDB. 
	- Discurso de avaliação associado à qualidade da educação, às  políticas educacionais ..
	- Presença do poder público desencadeando processos de avaliação.Ensino superior: convivência de diferentes modelos avaliativos: (concepções de educação, sociedade e missão da universidade)
	. PAIUB ( 93): caráter participativo e emancipatório.
	. Exame Nacional de Cursos e Comissões de Avaliação :ênfase no resultado e no controle.
	 - Cobertura da mídia 
      .

O predomínio de falas dos representantes oficiais, o pequeno espaço e destaque reservado aos debates, a ênfase à competição e incorporação das regras de mercado às questões educacionais, o tratamento ideologizado do tema, são alguns dos elementos que permitiram visualizar a direção dos significados expressos, mediando e legitimando a ideologia neoliberal. 
      Tais constatações podem evidenciar como o Jornal Folha de São Paulo que se propala com características de difusão, vai se     travestindo como sistema de propagação. 


SISTEMA DE COMUNICAÇÃO:       -  Jornal Folha de São Paulo,  agência de difusão ou propagação?
A MIDIA ESCRITA PRODUZINDO SIGNIFICADOS SOBRE A AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR SUPSUPERIOR
ARQUEOLOGIA DA COMUNICAÇÃO: OBJETIVAÇÃO E ANCORAGEM
OBJETIVO

Compreender o processo de produção de significados veiculados pela mídia escrita sobre Avaliação Institucional do ensino superior, sob o enfoque da teoria das represen
tações sociais.


IMPOR
TÂNCIA

Possibili
ta levantar hipóteses sobre a constru
ção, manuten
ção e transforma
ção das RS  e sobre condutas de pessoas e grupos que vivem o processo avaliativo das instituições de ensino superior.



(DIAGRAMA DA
OBJETIVAÇÃO)
- Ênfase num modelo de avaliação fundado na quantificação, classificação e controle, vinculado ao financiamento e recredenciamento.
- Controle avaliativo exercido pelo Estado como condição para mudanças e para a qualidade de ensino.
- Reforço da ideologia da competição e incorporação das regras de mercado na discussão da missão da universidade, do público e privado e da questão da autonomia.
-  Pouco destaque ao debate considerando fontes não 0ficiais.
-   Omissão da abordagem sobre modelo de avaliação participativo e       emancipatório, que se sustenta na reflexão crítica.
CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO SOCIAL E DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO

 

