
Palestra sobre o livro “País Mal 
Educado – por que se aprende 
tão pouco nas escolas 
brasileiras?” (Record, 2018) 
PALESTRA FÓRUM UNDIME-SP 



Qual é o percentual de crianças de 8 
anos que erram esta questão? 

[PERCENTA
GE] erram 

Desempenho de crianças do 3º ano nesta 
questão da Avaliação Nacional de 

Aprendizagem 



O que sabem as crianças aos 8 anos? 

55% das crianças têm nível de 

alfabetização considerado 
insuficiente em leitura. Portanto, 
elas não sabem: 
• Localizar informação explícita 

em textos de maior extensão 
• Entender a quem se refere 

pronomes pessoais do caso reto, 
como “nós”, na frase “Nós 
somos brasileiros” 

55% das crianças têm nível de 

alfabetização considerado 
insuficiente em matemática. 
Portanto, elas não sabem: 
• Calcular 17 + 24 
• Entender que duas moedas de 1 

real equivalem a uma nota  
de 2 reais 



Qual é o percentual de jovens de 15 anos 
que erram esta questão? 

[PERCENTA
GE] erram 

Desempenho de jovens do 9º ano nesta 
questão da Prova Brasil 



O que sabem os jovens de 15 anos? 

65% não conseguem entender a 

diferença entre opiniões 
claramente antagônicas em uma 
reportagem 

66% dos jovens de 15 anos não 

conseguem identificar quantas 
moedas de 25 centavos são 
necessárias para pagar uma 
passagem de ônibus que custe 
R$2,50  



Qual é o percentual de jovens ao fim do 
ensino médio que erram esta questão? 

[PERCENTA
GE] erram 

Desempenho de jovens do 3º ano na Prova 
Brasil 



Mas só de terminar o ensino médio o 
estudante já é um privilegiado... 

100 76 59 4 

Entram na Educação 
Básica... 

...terminam o ensino 
fundamental... 

...terminam o ensino 
médio... 

...têm aprendizado 
adequado* em 

matemática ao final do 
ensino médio... 

* De acordo com os critérios da ONG Todos pela Educação 



Grandes fatores para a baixa 
aprendizagem tratados no livro 

Atraso 
histórico no 

acesso 

Baixa 
qualificação 

dos 
professores  

Baixa 
atratividade 

para a carreira 
docente 

Falta de 
clareza sobre 
o que ensinar 

e quando 

Pouco tempo 
de aula 

Falta de 
gestão 

Descontinuidade 
e falta de 

avaliação das 
políticas 


