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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 

proibidas. 
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Apresentação 

 

Na última edição do InfoReggae apresentamos os dados sobre aprendizagem no quinto ano do 

Ensino Fundamental. 

  

Nesta, vamos mediar as informações sobre a aprendizagem no nono ano do Ensino Fundamental, 

em Matemática e Português. 

 

Os dados são mais decepcionantes do que no quinto ano e fica muito evidente que a crise cresce 

com a medida dos anos. 

 

Como explicar a piora? Estamos tentando entender, mas não é uma tarefa fácil, pois os alunos 

avançam de série mas aprendem menos. 

  

Muito se tem falado e debatido sobre Educação no Brasil. 

  

Foram criados institutos, movimentos e organizações para estudar, organizar informações e realizar 

propostas, mas este movimento de reconstrução da educação não chegou, de fato, dentro da escola 

e da sala de aula. 

  

Não adianta o Brasil ter conceituados Doutorados e Mestrados em Educação, institutos de pesquisa e 

seminários importantes se não encontramos a chave perdida para entrarmos na sala de aula e na 

escola. 

  

Qualquer mudança real se dará apenas se a sala de aula e seu cotidiano mudarem 

  

Nosso esforço em apresentar os dados é, sobretudo, encontrar esta chave. O desafio é enorme, mas 

não é impossível. 

  

Marcelo Reis Garcia 

Coordenador Editorial do InfoReggae 

  



 
 

4 

 

CONHECENDO OS DADOS 

 

 

  

  

Anos Finais - Matemática 

Unidade Nota Posição 

Brasil                             16,4    

 Minas Gerais                             25,0  1 

 Distrito Federal                             22,8  2 

 Espírito Santo                             21,5  3 

 Rio de Janeiro                             19,7  4 

 São Paulo                             19,7  4 

 Rio Grande do Sul                             19,6  5 

 Goiás                             19,2  6 

 Paraná                             18,9  7 

 Santa Catarina                             18,2  8 

 Ceará                             16,7  9 

 Mato Grosso do Sul                             16,5  10 

 Piauí                             15,8  11 

 Rio Grande do Norte                             14,2  12 

 Tocantins                             12,5  13 

 Pernambuco                             12,4  14 

 Rondônia                             12,0  15 

 Sergipe                             12,0  15 

 Mato Grosso                             11,6  16 

 Paraíba                             11,0  17 

 Acre                             10,8  18 

 Amazonas                             10,6  19 

 Bahia                               9,7  20 

 Roraima                               8,8  21 

 Alagoas                               7,7  22 

 Pará                               7,7  22 

 Maranhão                               6,6  23 

 Amapá                               5,2  24 
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Anos Finais - Português 

Unidade Nota Posição 

Brasil                             28,7    

 Minas Gerais                             38,3  1 

 Distrito Federal                             36,6  2 

 Rio Grande do Sul                             35,1  3 

 Rio de Janeiro                             34,0  4 

 Goiás                             33,9  5 

 Espírito Santo                             32,9  6 

 São Paulo                             32,9  6 

 Mato Grosso do Sul                             32,4  7 

 Paraná                             31,7  8 

 Santa Catarina                             31,7  8 

 Ceará                             30,6  9 

 Acre                             27,8  10 

 Piauí                             26,4  11 

 Rio Grande do Norte                             26,1  12 

 Rondônia                             25,3  13 

 Amazonas                             23,8  14 

 Tocantins                             23,6  15 

 Mato Grosso                             23,2  16 

 Pernambuco                             23,0  17 

 Sergipe                             22,3  18 

 Pará                             21,0  19 

 Paraíba                             20,5  20 

 Bahia                             20,3  21 

 Roraima                             18,8  22 

 Amapá                             18,5  23 

 Maranhão                             16,7  24 

 Alagoas                             15,0  25 

 

Nota 01:     

Pontuação 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 de aprendizagem em Matemática é muito baixa e o mais grave é que torna-se menor em 18 

estados. 

 

Nenhum estado da região Norte ou Nordeste alcança sequer a média nacional. 

 

Os estados de Alagoas, Pará, Maranhão e Amapá  ficam, pelo menos, 50 por cento abaixo da média 

nacional.  

 

Nenhum dos estados tem média de aprendizagem superior a 50 por cento em Matemática. 

 

A média de aprendizagem em Português está muito distante de pelo menos 50% de aprendizagem. 

 

Dezesseis estados do Brasil não conseguem sequer atingir a média nacional de aprendizagem em 

Português. 

 

Nenhum estado da Região Norte atinge a média nacional de aprendizagem em português. 

 

Na região Nordeste apenas o estado do Ceará atinge a média nacional de aprendizagem em 

português.  

 

Nenhum estado  tem média de aprendizagem em português superior a 50 por cento. 
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UM DEBATE A SER FEITO 

 

 

 

Os estudantes estão terminando o ensino fundamental sem conhecimento adequado. 

  

Como explicar à sociedade que a média nacional de aprendizagem de um estudante em Matemática, 

a caminho do Ensino Médio, seja de 16,4%? 

  

Este estudante vai chegar totalmente despreparado para aprender novas matérias como física e 

química. 

  

Como explicar que a média nacional de aprendizagem em português seja de 28,7%? Este aluno está 

chegando ao Ensino Médio escrevendo errado, lendo com dificuldades e, sobretudo não 

compreendendo o que está lendo. Estes dados mostram que o Ensino Fundamental no Brasil está 

fracassando e que os nove anos de estudos não colaboraram para que o estudante tivesse uma base 

adequada de aprendizagem. 

 

Em nenhum estado a média chega sequer a 50% seja em português ou em matemática. 

 

O que está significando estudar para estas crianças e adolescentes? Apenas um local para passar o 

tempo? 
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A Escola não pode perder sua identidade fundamental com a aprendizagem que, claro, deve ser 

plural e voltada para construção cidadã, mas não podemos abrir mão de uma escola que ensine. 

 

Este ano teremos a aplicação da Prova Brasil e uma nova rodada de avaliação do IDEB. Qual será o 

resultado? Teremos atingido as metas? 

  

O que está mais do que demarcado nesta edição do InfoReggae é que temos um problema, mas não 

temos nenhuma alternativa possível para construir a solução. 

  

O AfroReggae vai reafirmar, mais uma vez, a importância de envolver alunos, professores e 

comunidade escolar na solução dos problemas e nos entraves da educação. 

  

A educação é o mais importante caminho para se realizar a Travessia Social entre a exclusão e a 

inclusão, e ela não está, de fato, conseguindo cumprir seu papel, pois não está tendo as reais 

condições para avançar em uma proposta pedagógica que faça uma revolução no país. Estamos 

muito distantes desta revolução, mas o que devemos nos perguntar é se o país quer esta revolução. 

  

Lendo os dados e vendo as informações desta edição do InfoReggae o que percebemos é um 

silêncio constrangedor por parte da sociedade. 

  

Tudo é muito GRAVE e o silêncio é sepulcral.  

Tudo é muito GRAVE e a reação inexiste.  

Tudo é muito GRAVE e o sentimento é de fracasso. 

  

Não é mais possível que achemos que apenas os governos tem a total responsabilidade para que a 

educação MUDE no Brasil. 

  

O Governo está sendo irresponsáveis, mas é o silêncio e o conformismo da sociedade que neste 

momento deve nos preocupar. 

  

O Ensino Fundamental vai muito mal. Em alguns estados os resultados são péssimos. 

  

E o que vamos fazer para mudar este triste cenário? 

  

Apenas estudar os dados? 

  

É hora de mobilização e de respostas. 

 

Todas as perguntas já foram feitas. 
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