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O IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA: QUALIDADE E CONTROLE NOS 
SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO SUL. Márcia Cristina Furtado 

Ecoten, Elisabete Magda Klaus, Berenice Corsetti (orient.) (UNISINOS). 
O projeto investiga a relação existente entre as orientações estabelecidas pelos organismos internacionais e a política 
educacional brasileira, particularmente no que se refere à avaliação da Educação Básica nos sistemas municipais de 
ensino do Rio Grande do Sul. A aplicação das diretrizes internacionais no campo da avaliação da qualidade da 
educação básica no Rio Grande do Sul ainda não foi investigada e se constitui no elemento novo e importante para 
percebermos as implicações no que tange à gestão democrática da escola e sua relação com a constituição dos 
sistemas municipais de ensino em nosso Estado. A metodologia tem uma perspectiva dialética e é caracterizada 
como qualitativo-quantitativa, valendo-se da abordagem do ciclo de políticas, formulada por Stephen Ball e Richard 
Bowe, que tem sido utilizada em diferentes contextos como referencial teórico-analítico para o estudo de políticas 
educacionais. O projeto encontra-se em fase inicial, e a primeira etapa do trabalho está se desenvolvendo no estágio 
de pós-doutoramento da orientadora, Berenice Corsetti, na UNICAMP, sob a supervisão do prof. Dermeval Saviani. 
Dentre das ações que estão sendo desenvolvidas, destacamos: a revisão da literatura referente ao tema; rastreamento 
de documentos produzidos por estes organismos internacionais, que se refiram ao campo educacional; apropriação 
dos instrumentos, proposta e análise dos resultados do SAEB. Como ações futuras, destacamos: cruzamento dos 
dados levantados; elaboração de artigos para socialização e ainda a realização de fóruns de discussão. O trabalho 
realizado até então nos permite perceber a forte relação entre as recomendações dos organismos internacionais e a 
política de avaliação desenvolvida no sistema educacional brasileiro. Ademais, entendemos que foram incorporados 
valores relacionados diretamente ao mercado de trabalho, e o alinhamento das políticas sociais ao modelo neoliberal. 
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