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O Grupo AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de jovens 
das camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e a 
educação como ferramentas para a criação de 
pontes que unam as diferenças e sirvam como 
alicerces para a sustentabilidade e o exercício 
da cidadania. 
 
 
 
O InfoReggae é uma publicação semanal e faz 
parte dos conteúdos desenvolvidos pela 
Editora AfroReggae. 
 
 
Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 
Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 
 
Representação São Paulo 
Rua João Brícola, nº 24  
18º andar – Centro 
São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
 
Contatos 
www.afroreggae.org 
facebook.com/afroreggaeoficial 
twitter.com/AfroReggae 
inforeggae@afroreggae.org 
 
É permitida a reprodução dos conteúdos desta 
publicação desde que citada a fonte. 
Reproduções para fins comerciais são 
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Apresentação 

 
Nesta Edição do InfoReggae vamos dar continuidade ao nosso debate sobre Aprendizagem no Brasil. 

 

Nosso foco, agora, é o terceiro ano do Ensino Médio. 

 

Os dados que vamos apresentar e comentar evidenciam, de forma muito clara, a crise pela qual 

passa o Ensino Médio no Brasil e, que vem sendo amplamente debatida, mas sem melhorias.  

 

Nas duas últimas edições do InfoReggae já mostrávamos que a aprendizagem de nossos alunos é 

crítica. Mas, para além disso, os debates que fizemos anteriormente nos mostram que a Educação no 

Brasil, como um todo, está em um grave processo de distanciamento da real aprendizagem.  

 

Alunos concluem o Ensino Básico (12 anos de estudos) sem conseguir ler ou entender o que estão 

lendo e sem aprender as 4 operações matemáticas básicas. 

 

E a pergunta que todos devem se fazer: o que significou 12 anos de estudos para estes alunos, se 

eles não aprenderam? 

 

Qual a expressão social de uma Escola que, em 12 anos, não consegue ensinar seus alunos? 

 

Esta terceira edição seguida do InfoReggae dedicada ao problema da aprendizagem no Brasil 

provocou em todos nós um constrangimento. Mas, agora, o constrangimento deve proporcionar uma 

reação benéfica. 

 

Reagir para que a Educação, de fato, ensine! 

 

Reagir para que os professores possam ter, de fato, condições de ensinar! 

 

Reagir para salvar o presente e garantir o futuro de nossas crianças e adolescentes! 

 

O caminho é longo? Vamos começar a caminhar! 

 

Marcelo Reis Garcia 
Autor e Coordenador Editorial do InfoReggae. 
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CONHECENDO OS DADOS 
 

3ª EM - Matemática 
Unidade Nota Posição 

Brasil                               9,3    
 Distrito Federal                             17,0  1 
 Rio Grande do Sul                             13,8  2 
 Espírito Santo                             13,1  3 
 Rio de Janeiro                             13,1  3 
 Minas Gerais                             12,4  4 
 Santa Catarina                             12,4  4 
 São Paulo                             11,7  5 
 Paraná                             11,0  6 
 Mato Grosso do Sul                               8,9  7 
 Goiás                               8,6  8 
 Pernambuco                               8,1  9 
 Piauí                               7,6  10 
 Paraíba                               7,3  11 
 Ceará                               6,6  12 
 Sergipe                               6,0  13 
 Mato Grosso                               5,9  14 
 Rondônia                               5,0  15 
 Tocantins                               4,8  16 
 Bahia                               4,6  17 
 Amapá                               4,1  18 
 Alagoas                               3,8  19 
 Rio Grande do Norte                               3,8  19 
 Pará                               3,5  20 
 Acre                               3,4  21 
 Amazonas                               2,9  22 
 Maranhão                               2,8  23 
 Roraima                               2,7  24 
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3ª EM - Português 
Unidade Nota Posição 

Brasil                             27,2    
 Distrito Federal                             40,2  1 
 Rio Grande do Sul                             37,9  2 
 Rio de Janeiro                             36,0  3 
 São Paulo                             35,9  4 
 Mato Grosso do Sul                             32,5  5 
 Santa Catarina                             31,5  6 
 Minas Gerais                             30,2  7 
 Espírito Santo                             28,6  8 
 Goiás                             28,6  8 
 Paraná                             27,3  9 
 Pernambuco                             25,0  10 
 Rondônia                             24,2  11 
 Paraíba                             22,6  12 
 Acre                             21,7  13 
 Ceará                             21,2  14 
 Mato Grosso                             20,3  15 
 Sergipe                             19,2  16 
 Piauí                             18,9  17 
 Roraima                             18,8  18 
 Amapá                             17,4  19 
 Tocantins                             16,9  20 
 Bahia                             16,2  21 
 Rio Grande do Norte                             15,6  22 
 Pará                             14,8  23 
 Amazonas                             14,6  24 
 Alagoas                             12,6  25 
 Maranhão                             12,2  26 

 

Nota 01:     

Pontuaçao mínima na escala do Saeb estabelecida pelo Todos Pela Educação como adequada a cada série: 

5º ano do Ensino Fundamental - Língua portuguesa: acima de 200 pontos. Matemática: acima de 225 pontos. 

9º ano do Ensino Fundamental - Língua portuguesa: acima de 275 pontos. Matemática: acima de 300 pontos. 

3º ano do Ensino Médio - Língua portuguesa: acima de 300 pontos. Matemática: acima de 350 pontos. 

     

Nota 02:     

Os dados do Brasil referem-se a escolas federais, estaduais, municipais e privadas das áreas urbana e rural. 

Os dados de unidades da federação referem-se a escolas estaduais, municipais e privadas da área urbana. 

     

Fonte: Movimento Todos Pela Educação – TPE 
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  O QUE NOS DIZ A TABELA? 
 

 
 
A média nacional de aprendizagem em Matemática é muito baixa. Não chega a 10%. 

 

Nenhum estado das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste (com exceção do Distrito Federal) 

alcança a precária média nacional. 

 

Apenas 8 estados ficam acima da média nacional (Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal). 

 

Os estados do Amapá, Alagoas, Rio grande do Norte, Pará e Acre tem média 50% inferior à nacional. 

 

Os Estados do Amazonas, Maranhão e Roraima tem média 75% inferior à nacional. 

 

Nenhum estado tem a média de aprendizagem superior a 18% e podemos afirmar, com todas as 

letras, que os alunos não estão aprendendo matemática no Brasil. 

 

A média de aprendizagem em Português melhora, mas segue longe de estabelecer um padrão 

mínimo de 50% de aprendizagem. 

 

Dezessete estados não conseguem sequer atingir a média nacional de 27,2% de aproveitamento. 

 

Nenhum estado das regiões norte e nordeste atingiram a média nacional. 
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Nenhum estado brasileiro tem média de aprendizagem em português no ensino médio superior a 

50%. 

 

Apenas o Distrito Federal tem média de aprendizagem superior a 40%. 

 

Os estados de Alagoas  e Maranhão tem uma média 50% inferior à média nacional. 

 

Os níveis de aprendizagem de Português e Matemática do 3º Ano do Ensino Médio evidenciam uma 

vergonha que parece estar escondida atrás dos muros das escolas, visto que elas estão longe de ser 

uma agenda prioritária da sociedade Brasileira. 

 

 
UM DEBATE A SER FEITO 

 
Os jovens chegam ao Ensino Médio sem 

terem aprendido Português e 

Matemática e passam pelos três anos 

desta etapa da Educação Básica sem 

conseguirem avançar. 

 

O Ensino Médio não tem como operar 

um "milagre", visto que as carências de 

aprendizagem vão se consolidando ano 

a ano, durante o ensino fundamental. 

 

O Ensino Médio não tem a função de 

resolver os inúmeros problemas de 

aprendizagem acumulados ao longo da 

pré-escola e do Ensino Fundamental. 

 

Existe o consenso de que o Ensino 

Médio vai mal, no entanto, é importante 

reconhecer que ele é consequência de 

todo o projeto de Educação Básica no 

Brasil, que está na mesma situação. 

 

O "achismo" de que o Ensino Médio pode solucionar a construção histórica de tendências de 

aprendizagem dos alunos precisa, imediatamente, ser revisto. 
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Não vamos refundar, reinventar e muito menos reorganizar o Ensino Médio sem que tenhamos uma 

profunda melhoria em toda a Educação Básica. 

 

A tragédia da aprendizagem do Ensino Médio no Brasil não é a causa dos problemas da educação e 

sim uma profunda consequência de uma educação esquecida e vulnerável. 

 

O Ensino Médio no Brasil, sem duvida, mostra os reflexos imediatos de uma falência da Educação 

Básica, portanto é fundamental que todos percebam que sua crise não é isolada. 

 

Muito precisa ser feito e, hoje, é importante entender que a sociedade brasileira e os governos 

municipais, estaduais e federal demonstram estar inertes sobre o mais grave problema nacional. 
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