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Caso as políticas de Educação no país continuem como estão, o país só irá atingir a totalidade 
de aprendizagem adequada às séries no ano de 2050. Essa é uma das conclusões do relatório 
"De olho nas metas 2010" do movimento "Todos pela Educação". De acordo com os dados 
divulgados na quarta-feira (1º), em matemática, apenas o ensino fundamental 1 (até o 5º 
ano) superou a meta estipulada pelo movimento: 32,6% dos estudantes dessa etapa tiveram o 
aprendizado adequado; a meta estipulada havia sido de 29,%. 
 
O nível fundamental 2 (até o 9º ano) ficou abaixo da meta de 17,9%, com 14,8%; o nível 
médio, também: só 11% dos estudantes atingiram o aprendizado adequado na disciplina, 
enquanto a meta a ser atingida era de 14,3%. Os dados indicam uma tendência dos anos 
iniciais de terem um melhor resultado em matemática do que os anos mais avançados. 
 
Em português, porém, deu-se o contrário: fundamental 2 e médio foram os únicos níveis que 
venceram metas. O primeiro, tinha meta 36,6% e atingiu 34,2% de aprendizagem no ano 
certo. O segundo, tinha meta 24,7% e chegou a 26,3%/ o último tinha meta 26,8% e chegou 
a R$ 28,9%. 
 
O professor Simon Schwartzman explica que em português os jovens podem ir melhor porque 
isso depende também do ambiente familiar. "Em matemática, não; ou a escola ensina, ou não 
ensina", diz. 
 
Para que haja maior número de estudantes com aprendizado equivalente ao da série em que 
se está, Schwartzman salienta que é preciso "abrir essa 'caixa preta'", e rever a qualidade do 
ensino dado, bem como o currículo aplicado. 
 
O relatório, baseado em dados da Prova Brasil e do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação 
Básica), ambos do MEC (Ministério da Educação), monitora cinco metas do movimento. A 
"meta de aprendizagem" defendida pelo Todos pela Educação é a de que, até 2022, 70% dos 
alunos tenham aprendido o que é adequado para a sua série. "Se não fizermos as coisas de 
maneira diferente, vamos chegar à meta só em 2050", salientou Priscila Cruz, diretora da 
equipe executiva do movimento. 
 
Evolução 
 
Comparando a evolução dos dados de aprendizagem adequada desde 1999, percebe-se ainda 
que o ensino médio está estagnado - de 27,6% em português em 1999 foi para 28,9% em 
2009 - e, em matemática, houve decréscimo de estudantes - número que foi de 11,9% em 
1999, foi para 11% em 2009. 
 
O crescimento de alunos com aprendizagem adequada continua se concentrando no 
fundamental 1: de 24,8 em português em 1999, foi para 34,2%. Em matemática, foi de 14,4% 
em 1999 para 32,6%. O fundamental apresenta bom crescimento somente em português: de 
18,6% em 1999, hoje há 26,3%/ em matemática foi de 13,2% para 14,8%. 
 

Evolução da % de alunos com aprendizado adequado à série 
 

ANO 1999 2009 
PORTUGUÊS - 5º ano 24,8 34,2 
MATEMÁTICA - 5º ano 14,4 32,6 
PORTUGUÊS - 9º ano 18,6 26,3 
MATEMÁTICA - 9º ano 13,2 14,8 
PORTUGUÊS - 3º ano do médio 27,6 28,9 
MATEMÁTICA - 3º ano do médio 11,9 11 
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