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Possui graduação em Matemática-Licenciatura (1982), mestrado em Educação (1990), 
doutorado em Educação (1995) e Livre Docência, em 2006, todos realizados na 
Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade de 
Cornell (1996-7) e em 2004-5 foi consultor do Laboratório Latino Americano de 
Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE), Orealc-Unesco, Santiado do Chile. 
Atualmente é professor Titular no Departamento de Administração Escolar e Economia 
da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em Política Educacional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: politicas educacionais, financiamento da educacao, 
avaliação educacional, administração escolar e direito à educação. Foi coordenador do 
Curso de Pedagogia da FEUSP (1999-2001), coordenador do GT Estado e Política 
Educacional da Anped (1993-1996) e coordenador do programa de pós-graduação em 
educação da mesma instituição 2007-2010) e atualmente é pesquisador 1D do CNPq. 

 
 
 
 
 
 
OLIVEIRA, Romualdo. Avaliações externas podem auxiliar o trabalho pedagógico 
da escola? In: EDUCAÇÃO: fazer e aprender na cidade de São Paulo. São Paulo: 
Fundação Padre Anchieta, 2008. 
- Reflexão: organização, planejamento e avaliação da unidade escolar. 
Avaliação e medida - Brasil – medidas de proficiência - Processo mais amplo: medidas 
e proposições a partir dela. - Reflexão dos dados: sem ação não existe processo de 
avaliação. - Refletir sobre as possibilidades. - Uso do instrumento. - Esclarecimentos 
das medidas realizadas. - Escola = apropriar resultados = utilizá-los em sua prática 
cotidiana. - TRI – são incompreensíveis. - Não compreende, não utiliza. - Material 
deve-se tornar compreendido, maior a utilização. - Com dados da escola a ação é mais 
precisa.  
Um bom uso das testagens - Informações referentes aos níveis de proficiência pela 
escola em cada disciplina. - SME: SAEB e Prova São Paulo. - Observar quais tópicos 
apresentou resultados insatisfatórios. - Ao localizar questionar: . Os conteúdos foram 
trabalhados? . Se foram trabalhados!!! . Professor pode ter dificuldade no tema. . 
Temática trabalhada na formação em serviço. . Os alunos têm dificuldade? . 
Recuperação paralela. . Não podem ser condenados ao fracasso. - A escola deve buscar 
que todos seus alunos aprendam. - Demanda de materiais – órgãos centrais do sistema - 
Todos são responsáveis.  
Projeto Pedagógico - Ação avaliativa = validade consequencial. - PP = modelo ideal; 
precisa atender o real. - Ações coletivas e colaborativas. - Participação. - O que se deve 
fazer? O que se faz! Reflexão é mais uma ferramenta. 
 
 
 
 
Romualdo Luiz Portela de Oliveira, professor do Departamento de Administração 
Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São 



Paulo (Feusp), acredita que, quando tecnicamente bem realizados, os exames são uma 
referência importante sobre a situação do aprendizado: "Eles permitem identificar 
fortalezas e debilidades, além de analisar a dinâmica do sistema em uma perspectiva 
histórica." 
 
 
 
Na teoria, todos saem ganhando com as avaliações. Na prática, muita coisa precisa 
melhorar. "Em vez de serem utilizadas como instrumentos de diálogo, as provas acabam 
virando instrumento de premiação ou castigo. Além disso, quem produz esses exames é 
o Executivo, que também faz a política. Não há o distanciamento adequado se o 
governo avalia a si mesmo", diz José Marcelino de Rezende Pinto, especialista em 
política educacional e professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em 
Ribeirão Preto.  
 
Há também o risco de se adotar a política de ranqueamento e se esquecer de que as 
notas estão associadas a fatores extracurriculares, como a escolaridade dos pais. "Desse 
modo", afirma o professor, "os bons profissionais fogem das escolas com notas baixas e 
os exames punem justamente quem mais precisa de auxílio."  
 
Por outro lado, não faltam idéias que contornam as más conseqüências dos exames e 
oferecem boas alternativas em termos de avaliação: investir no trabalho dos Conselhos 
de Educação, receber visitas críticas de professores, coordenadores e diretores de outras 
escolas, realizar auto-avaliações freqüentes e, em especial, escutar a opinião de pais e 
alunos. "Eles têm muito a dizer e são pouco ouvidos. Essa é uma boa maneira de 
avaliar, além de muito mais barata", afirma Rezende Pinto.  
 
Levar esses pontos em consideração é uma maneira de minimizar questões que o 
governo ainda precisa ajustar, como a comparabilidade de índices que envolvem escolas 
com realidades tão diferentes - num país de fortes contrastes econômicos e culturais -, a 
legitimidade de um sistema avaliativo sujeito a fraudes e a usabilidade dos exames que 
já existem. Romualdo de Oliveira cita dois exemplos que considera conflitantes: "Para 
seus fins, o Saeb é bem desenhado, pois dá informações sobre o sistema todo, tendo 
como unidade amostral os estados. Já o Prova Brasil, apesar da pirotecnia que o 
governo federal faz em torno dele, só serviria para gerir o sistema se os estados e 
municípios o levassem em conta. Como, em geral, não levam (nem foi combinado nada 
com eles antes), ele não faz sentido", conclui. 


