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1 Introdução
Este estudo visa analisar as taxas de reprovação escolar no Ensino Primário (EP) e
Secundário (ES) de Cabo Verde e sua evolução, ao longo de 3 anos, comparando‐as com
as brasileiras. O intuito é refletir sobre os picos de reprovação, em ambos os países,
durante esse período, tentando propor hipóteses explicativas para eles e traçar alguns
paralelos, embora haja significativas diferenças entre as duas realidades.
O fracasso escolar é um problema que afeta muitos países, principalmente os pouco
industrializados, gerando medidas para combatê‐lo (UNESCO, 2012), por se entender que,
além de trazer prejuízos para o sistema de ensino, afeta os alunos, pessoalmente.
Estudos revelam que a reprovação sucessiva não contribui para a melhoria do
aprendizado e pode levar à evasão (FARIA, 2011; GOMES, 2004; HANFF, 2007).
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Este trabalho justifica‐se pelo reduzido número de pesquisas relacionadas à
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reprovação escolar em Cabo Verde1 e pela necessidade, ainda vigente, de compreendê‐lo.
As comparações com o Brasil podem auxiliar nessa tarefa, já que este país dispõe de
abundante literatura acerca do problema, como mostram os trabalhos de Azevedo (2012)
e Soares & Nascimento (2012), só para citar alguns dos mais recentes. O fracasso
necessita ainda ser estudado, no Brasil, apesar dos investimentos, em termos de políticas
públicas, que vêm sendo feitos para combatê‐lo.
O fracasso escolar, nesta pesquisa, é analisado por meio da reprovação.

2 Contextos pesquisados
Cabo Verde é um país africano, com pouco mais de 491 mil habitantes (INE, 2010). O
país, em 2013, apresentava Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,58, ocupando
o 132º lugar no ranking mundial. A economia caboverdiana baseia‐se nos serviços, que
representam 72% do PIB nacional (BORGES & MORAIS, 2012). A renda per capita, em 2010,
era de USD 3.270.
O ensino em Cabo Verde, antes de 20102, compreendia o EP e o ES com duração de
seis anos cada – um ciclo único de 3 fases de dois anos para o EP, e três ciclos de dois
anos cada para o ES. A reprovação no país é computada somente a partir do final da
primeira fase do EP, ou seja, no 2º ano. O número total de matriculados no EP e ES3, na
rede pública, em 2012, era 119.475 (CABO VERDE, 2012).
O Brasil, em 2010, apresentava um IDH de 0,73, ocupando o 85º lugar no ranking dos
187 países, tendo renda per capita de USD 9.400. O Ensino Fundamental (EF) brasileiro
divide‐se em dois ciclos: do 1º ao 5º ano (anos iniciais) e do 6º ao 9º ano (anos finais). O
Ensino Médio (EM) compreende 3 anos. Nos dois primeiros anos do EF, não há

1

Uma das poucas pesquisas amplas sobre o fracasso escolar no país é a de Moura (2009).
A partir de 2010, com a Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro, o ensino básico passa a 8 anos, organizado em
3 ciclos: o primeiro com 4 anos e o segundo e terceiro com dois anos.
3
O ES tem duas terminalidades – geral e técnica. Incluiu‐se nesta análise apenas a geral.
2
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reprovação, esta iniciando a partir do 3º ano4. O número de matriculados na rede pública
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em 2012, no Brasil, era de 25.431.566 – no EF e EM juntos (INEP, 2013).

3 Método
A comparação entre os índices de reprovação escolar de Cabo Verde e do Brasil foi
realizada por meio da análise dos dados publicados nos Anuários Educativos de Cabo
Verde e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) do Brasil. A análise iniciou pelo ano de 2009, por ser o ano da implementação do
EF de nove anos no Brasil. Os dados analisados vão até 2012, último ano sobre o qual se
conseguiu informações relativas aos dois países. Tal delimitação temporal torna o
estabelecimento de paralelos entre os dois países, mais coerente.
Foram analisadas as taxas de reprovação das escolas públicas nos 12 primeiros anos
escolares dos dois países.

4 Resultados e discussão
Analisando os picos de reprovação, em Cabo Verde (figura 1), verifica‐se que, no EP,
eles se encontram nos anos que constituem a transição entre os ciclos: segundo, quarto e
sexto. No entanto, observa‐se que as diferenças entre o ano escolar do pico e o anterior
(final do ciclo), vão diminuindo gradativamente. No ES, a tendência que se verifica é
contrária: taxas de reprovação mais altas no ano inicial de cada ciclo (7º e 9º ano) com
exceção do 11º, pois as taxas do 12º ano são mais altas dos que a do ano anterior, aspectos
que mereceriam ser mais estudados.

4

Em algumas escolas e em alguns casos excepcionais, ainda se retêm alunos no primeiro e segundo anos.
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0

18,66 10,77 13,2 7,743 9,303 29,09 23,43 29,21 19,1 13,36 28,9

2011/2012

0

18,32 9,525 12,4 7,757 8,87 28,57 24,52 29,19 19,76 15,88 38,24

Figura 1: Taxa de reprovação das escolas públicas de Cabo Verde de 2009 a 2012.
A análise dos percentuais de reprovação ao longo dos três anos civis estudados
mostra que não há uma tendência definida em sua evolução. Para cada ano escolar,
variam os percentuais de reprovação nos diferentes anos civis, sendo ora ligeiramente
mais altos, ora ligeiramente mais baixos, embora não se tenha testado a significância
estatística dessas diferenças.
A figura 2 ilustra a reprovação, no Brasil, entre 2010 e 2012, ratificando a tendência à
diminuição anteriormente mencionada (SOARES, 2006; ORTIGÃO & AGUIAR, 2013), para o
EF, com exceção do 4º ano, em que o percentual de reprovação aumentou em 2012,
quando comparado a 2011. No EM, as taxas mais elevadas estão em 2011, caindo em 2012,
embora as diferenças encontradas também não tenham sido testadas para sua
significância estatística.
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Figura 2: Taxa de reprovação das escolas públicas do Brasil de 2009 a 2012.

As análises apontam que os primeiros picos de reprovação, nos dois países, estão no
2º ano do EP e no 3º ano do EF, respectivamente, momentos em que termina o sistema de
progressão automática. Também no 6º ano, no Brasil, e no 7º, em Cabo Verde, foram
encontrados picos. Nesses anos, os alunos passam da monodocência para situações em
que convivem com diversos educadores, em diferentes disciplinas, fato que poderia levar
a reprovações. Esta hipótese é ratificada pelo estudo de Hanff (2007), com alunos da 5ª
série (atual 6º ano), em escolas públicas catarinenses com altos índices de reprovação. O
autor alega que a diversidade de professores e de formas de organização do
conhecimento foram algumas das dificuldades encontradas pelos sujeitos de sua
pesquisa. O estudo de Leon e Menezes Filho (2002), em seis regiões metropolitanas no
Brasil, entre 1984‐1997, já mostrava que a 5ª série era o lócus das maiores taxas de
reprovação.
Altos índices de reprovação podem ser igualmente observados no 9º ano do ES, em
Cabo Verde, e no 1º ano do EM, no Brasil, momentos em que os estudantes passam,
igualmente, a novas etapas educacionais em que lhes são feitas maiores exigências em
termos de desempenho, pela complexidade dos conteúdos das disciplinas então
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estabelecidas: no Brasil, início do EM e, em Cabo Verde, do 2º ciclo do ES. Segundo Paro
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(2001), essa diversidade e complexidade, bem como a forma de avaliação, são fatores que
contribuem para o aumento dos níveis de reprovação nesse período, no Brasil.
Vale referir que as taxas de reprovação no ES público caboverdiano poderiam ser bem
maiores, já que somente nele podem ingressar os alunos que concluíram o EP com idade
não superior a 15 anos. Os que não se enquadram nessa exigência, devem passar para o
ensino privado, o mesmo ocorrendo com quem ultrapassa os 21 anos no ES. Tal falta de
flexibilidade no sistema de ensino faz com que os alunos que tiverem mais do que uma
reprovação no mesmo ciclo e duas reprovações ao longo do ES, percam o direito ao
ensino público (CABO VERDE, 2003). Como consequência, os multirrepetentes acabam
saindo do ensino público, não sendo suas reprovações computadas nas estatísticas a ele
referentes.
Comparando as duas figuras, verifica‐se que as taxas de reprovação em Cabo Verde
são sistematicamente maiores do que as brasileiras a partir do 7º ano letivo.

5 Conclusão
Apesar das discrepâncias, percebe‐se que a reprovação é ainda um problema
relevante nos dois países. Também, em ambos, os índices de reprovação e os maiores
picos foram encontrados nos anos escolares correspondentes às mudanças de
ciclos/níveis e pensa‐se que isso deveria ser levado em conta, ao organizar os currículos
nas duas realidades estudadas. Os dados sugerem que ainda há muito esforço a ser
despedido para que sejam diminuídas as taxas de reprovação, mas conhecer sua
incidência é o primeiro passo para fomentar estratégias para possíveis mudanças no
contexto educacional.
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