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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar a relação entre a obrigatoriedade da frequência escolar do Programa Bolsa
Família (PBF) e o desempenho tomando como parâmetro os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB). Para tanto, escolhemos como campo de estudo três escolas municipais da Região Político Administrativa 5 da
cidade do Recife, em virtude dos níveis de vulnerabilidade social dos bairros situados nessa regional, usando como
critério o maior quantitativo de alunos beneficiários. Identificamos a partir dos dados coletados que mesmo frequentando
regularmente às aulas, as notas dos alunos dessas escolas nas avaliações não são suficientes para mensurar o
desempenho, entretanto sinaliza os fatores que influenciam no processo de aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Programa Bolsa Família, Educação e Desempenho Escolar.
 
Abstract
 
This article aims to analyze the relationship between the compulsory school attendance of the Bolsa Família Program
(PBF) and the performance taking as parameter data of the Basic Education Development Index (IDEB). Therefore, we
have chosen as field of study three municipal schools of Political Administrative Region 5 of Recife, because of social
vulnerability levels of the neighborhoods located in this regional, using as criteria the largest quantity of beneficiary
students. Identified from the data collected that even attending regular classes, students &39;grades in these schools in
the evaluations are not enough to measure performance, however it indicates the factors that influence the students&39;
learning process.
Keywords: Bolsa Familia Program, Education and School Performance.
 
 

1 INTRODUÇÃO
 
A proteção social no Brasil também passou por transformações consideráveis no decurso histórico da dinâmica social,
política e econômica da sociedade brasileira. Considerada inicialmente como uma resposta emergencial e isolada aos
efeitos da pobreza, a proteção social era o mecanismo utilizado pelo Estado para manter a exploração da força de
trabalho de modo que prevalecessem os interesses e valores da classe dominante. Segundo Pereira (2007:16),
tratava-se de a uma “provisão social residual, arbitrária e elitista, que se constituía e processava a margem da ética, do
conhecimento e dos direitos vinculados à justiça social distributiva”.
Sua institucionalização deu-se na década de 30 a partir da reordenação das funções do Estado, sobretudo a provisão
das políticas públicas voltadas à educação, previdência, saúde, assistência social, transporte, alimentação, saneamento
e habitação, dentre outras, conforme relatam Silva, Yazbek e Giovanni (2008:25).
Conforme Behring e Boschetti (2009), essa década pode ser considerada como o marco inicial das políticas sociais no
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Brasil, por ter sido nesse período que as primeiras medidas protetivas no âmbito do Estado foram iniciadas. Nesse
momento, a proteção social era voltada quase que exclusivamente à classe trabalhadora, ou seja, era considerado
cidadão aquele que estivesse inserido no mercado de trabalho com registro em carteira. Tratava-se, no entender de
Santos (apud Silva, Yazbek e Giovanni, 2008: 26), de uma “Cidadania Regulada”.
A proteção social foi se consolidando, sobretudo, na década de 80. Nessa década, houve um avanço em relação à
busca pela efetivação da cidadania por meio da implantação do sistema de Seguridade Social na Constituição Federal
(BRASIL, 1988). Conforme Penna (2010), o Sistema de Proteção Social veio para afirmar os direitos sociais, superando
o cunho corporativo e caritativo dos anos anteriores.
Esse sistema passou a incluir a Assistência Social, a Previdência e a Saúde em sua estrutura organizacional, porém a
ampliação dos direitos sociais trazidos por este sistema encontrou fortes obstáculos políticos e ideológicos na década
de 90, sobretudo quando o governo brasileiro passou a adotar o projeto de desenvolvimento econômico, de orientação
neoliberal, na tentativa de inserir o Brasil na ordem da economia competitiva globalizada. (SILVA, YAZBEK e
GIOVANNI; 2008).
Silva, Yazbek e Giovanni (2008) afirmam que o Sistema Brasileiro de Proteção Social passou, naquele período, por um
processo de desmonte que ia de encontro à perspectiva da universalização dos direitos sociais básicos propostos pela
Constituição de 1988.
Os anos 2000 foram considerados um marco para o Sistema de Proteção Social Brasileiro em virtude da
regulamentação da Política Nacional de Assistência Social (doravante PNAS) pela Resolução nº 145/2004. A PNAS
trouxe um novo conceito para a proteção social no Brasil e apontou as diretrizes organizacionais dessa política através
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que, embora regulamentada pela LOAS, não havia sido
operacionalizada enquanto tal. Conforme Di Giovanni (apud BRASIL, 2004:31), a Proteção Social é entendida como:
Formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais
sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as
privações. (...) Neste conceito, também, tanto as formas seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais
(como a comida e o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a sobrevivência e a
integração, sob as várias formas na vida social (...).
 
Conforme a definição da PNAS (BRASIL, 2004:31), a Proteção Social além de garantir a segurança de acolhida e a
segurança de convívio familiar deve garantir a segurança de sobrevivência por meio da “promoção da autonomia e de
meios que possibilitem o acesso a algum tipo de rendimento”, isto é, a segurança de rendimento diz respeito à garantia
de acesso a uma forma monetária que ajude a sobrevivência daqueles que são desprovidos das condições sociais
básicas.
            No Brasil, um dos canais de acesso a essa forma monetária são os programas de transferência de renda, com
destaque para o PBF, considerado o maior programa do mundo com essa iniciativa (SILVA, YAZBEK e GIOVANNI,
2008). Criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de
2004, atualmente alterado pelo Decreto nº  7.758, de 15 de junho de 2012, o PBF trouxe novos rumos para o Sistema
de Proteção Social brasileiro ao proporcionar mudanças significativas na condição de vida de milhões de brasileiros,
sobretudo no que se refere ao acesso à alimentação. Embora o valor transferido não seja o mais adequado frente às
necessidades
básicas da população, não podemos deixar de ressaltar a importância que o Programa teve, e ainda tem, na vida das
famílias consideradas pobres.
É destinado a famílias em situação de pobreza, com renda per capita mensal 1entre R$ 70,01 a R$ 140,00 que tiverem
crianças ou adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, nutrizes ou gestantes na residência e famílias em condição de
extrema pobreza com renda per capita de até R$ 70,00. A composição do benefício varia conforme o perfil da família
registrado no Cadastro Único. Desta forma, conforme informações do portal do MDS, a regulamentação do PBF
estabelece os seguintes tipos de benefícios (www.mds.gov/bolsafamilia).
O recebimento da renda pelas famílias está vinculado ao cumprimento de compromissos com as agendas da
Assistência Social, Segurança Alimentar, Saúde e Educação. Ao ser beneficiário, a família assume a responsabilidade
em cumprir as contrapartidas estabelecidas pelo Programa, de modo a garantir o recebimento mensal do benefício.
Conforme o MDS (MEC, 2010), o objetivo das condicionalidades é promover o acesso das famílias aos direitos sociais
básicos.
Nesse sentido, dentre as contrapartidas estabelecidas como critérios para o repasse mensal do benefício, destacamos a
frequência escolar como sendo a de maior visibilidade na estrutura do PBF. Conforme as diretrizes do PBF (MEC,
2010), a condicionalidade associada à transferência de renda, tem a finalidade precípua de garantir que toda criança e
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adolescente em idade escolar tenha acesso ao sistema educacional e através desse acesso, tenha oportunidade futura
de ingressar no mercado de trabalho. Possibilita ainda a “emancipação” das famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza, oferecendo meios para que as crianças e adolescentes beneficiários tenham condições de obterem bons
resultados escolares e consequentemente tenham garantindo o direito ao acesso e a permanência no sistema
educacional.
Frente a proposta educacional estabelecida pelo PBF, qual seja, a permanência das crianças e adolescentes na escola
através da contrapartida da frequência, o presente artigo tem como objetivo analisar a relação entre a obrigatoriedade
da frequência escolar do PBF e o desempenho dos alunos, tomando como parâmetro de análise o IDEB, visando
compreender o impacto dessa contrapartida no processo de aprendizagem e na vida escolar dos alunos beneficiários na
cidade do Recife.
Para tanto, escolhemos como campo de estudo três escolas municipais da Região Político Administrativa 5 da cidade do
Recife, em virtude dos níveis de vulnerabilidade social dos bairros situados nessa regional e do conhecimento
geográfico do território. Com intuito de delimitar o nosso espaço temporal, selecionamos três escolas (EMPABA e
EMPJA localizadas no bairro da Mustardinha e a EMAFF localizada no bairro de San Martin), usando como critério o
maior quantitativo de alunos beneficiários.
Com o intuito de aprofundarmos nosso conhecimento acerca da temática e situá-lo melhor nos contextos macro e micro,
nos valemos dos documentos normativos, da legislação pertinente e relatórios referentes ao PBF e à condicionalidade a
frequencia escolar, assim como dos dados disponíveis nos sítios eletrônicos dos Ministérios de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) e da Educação (MEC),do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) e documentos disponibilizados pela Gerência de Estatística Gerência de Serviços, Avaliação e Pesquisa
(GESAP) e pela Gerência de Estatística, Avaliação e Pesquisa (GEAP) vinculadas à Secretaria de Educação da
Prefeitura da Cidade do Recife.
Além dos relatórios e documentos normativos do Programa, trabalhou-se com dois tipos de dados: com as estatísticas
referentes ao desempenho e à frequência escolar dos alunos beneficiários na cidade do Recife, e com entrevistas
semiestruturadas realizadas junto ao corpo docente das escolas pesquisadas. A primeira parte forneceu suporte para
uma visão mais geral do Programa na cidade do Recife e do desempenho alcançado pelas escolas e a segunda
proporcionou meios para fazer um aprofundamento mais específico sobre a relação entre a condicionalidade de
frequência escolar do PBF e desempenho escolar.
Nesse sentido, o percurso metodológico escolhido para a realização da pesquisa foi à forma combinada de métodos, o
que alguns autores denominam de triangulação (FLICK, 2009) ou multimétodo com foco (Guba e Lincon, 1994),
entretanto, é importante ressaltar que, diante dos limites desse artigo, será abordado apenas uma parte dos dados
coletados na primeira fase de realização da pesquisa, os quais nos forneceram informações relevantes para
compreensão do objeto de estudo.
 
2 O DESEMPENHO ESCOLAR QUANTIFICADO: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS INDICADORES DO IDEB .
 
            Para que se possa compreender a relação entre a frequência escolar do PBF e o desempenho dos alunos
beneficiários, foi necessário ir além dos aspectos levantados através dos discursos dos sujeitos entrevistados na outra
etapa da pesquisa. Diante da complexidade do objeto de estudo e das relações que perpassam o processo de
escolarização e aprendizagem das crianças e jovens, considera-se aqui pertinente o uso da combinação de dados de
diferentes natureza na nossa problemática investigativa.
            Uma das características atuais da política educacional brasileira é a dimensão conferida à produção de dados
estatísticos decorrentes de testes padronizados de desempenho e de recursos da informatização para sistematizá-los.
Entende-se no presente estudo a importância da produção e divulgação ampliada desses dados, pois estes ajudam na
visualização do retrato da educação no país.
Observa-se que ao longo dos anos os dados estatísticos relativos ao desempenho, aprendizagem e a qualidade da
educação são “cada vez mais tomados como sinônimo de verdade final e incontestável, como prova cabal desta ou
daquela afirmação ou como arma em disputas de poder, privilégios e prestígios” (CARVALHO, 2001:233). No
entendimento deste trabalho, os dados estatísticos são apenas indicadores de uma realidade; portanto uma
interpretação feita isoladamente não corresponde à totalidade do processo. A compreensão mais ampla acontece
quando os números são analisados de forma contextualizada e o processo é bem fundamentado teórica e
conceitualmente.
Nesse sentido, buscou-se informações que proporcionassem subsídios para complementar e enriquecer a análise dos
discursos dos sujeitos, obtida na outra etapa da pesquisa. Para tanto, levantou-se dados estatísticos referentes ao
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desempenho da escola junto às Gerências de Estatística, Avaliação e Pesquisa (GEAP) e de Serviços de Avaliação e
Pesquisa (GESAP) vinculadas à Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife e junto ao portal do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) na internet, conforme mencionado anteriormente, por nos
oferecer informações importantes referentes a questão do desempenho escolar.
Quando se fala do termo “desempenho escolar” costuma-se associá-lo ao conceito de rendimento, ou seja, a
capacidade de mostrar através de avaliações e de notas o que foi aprendido (WECHSLER, 2002). Geralmente usada
pela rede privada e pública de ensino, a avaliação do desempenho pautada pelo critério nivelador, cujo rendimento é
determinado em função do nível alcançado, por muito tempo foi considerada a maneira mais usual de se mensurar a
aprendizagem.
Estudos voltados à avaliação do desempenho escolar consolidaram-se no Brasil em meados da década de 90, a partir
da implantação dos sistemas nacionais de avaliação da educação brasileira. As informações estatísticas referentes ao
desempenho escolar dos alunos, produzidas por essas avaliações, passaram a ser vistas como indicadores da
qualidade do ensino do Brasil.
Desta forma, para atender o objetivo central da pesquisa e compreender as informações obtidas nas entrevistas
(segunda parte da pesquisa) foi necessário recorrer aos dados estatísticos. Como já foi mencionado, utilizou-se como
parâmetro de análise o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das três escolas pesquisadas nos anos
iniciais e finais, a fim de visualizar com mais propriedade os indicadores de aprendizado e de desempenho nos últimos
anos na cidade do Recife.
            Assim, os dados sistematizados na Tabela 01 se referem ao IDEB alcançado pelo conjunto de escolas do Brasil,
do estado de Pernambuco, pela rede municipal de ensino da cidade do Recife e pelas três escolas pesquisadas nos
anos iniciais (1º ao 5º ano) de 2005 a 2011, bem como as metas projetadas pelo Governo Federal para o período de
2007 a 2011.  Pretendeu-se com esses dados, fazer uma análise comprada entre o desempenho alcançado pelas
escolas pesquisadas e as médias alcançadas pelo conjunto de escolas acima mencionadas. Além disso, a relação das
médias gerais com as metas projetadas ajudou a visualizar melhor se as escolas conseguiram ou não atingir as metas
estabelecidas ao longo dos anos.
 
 
 
Tabela 01 -  IDEB educação básica: Brasil, Pernambuco, Recife e escolas pesquisadas (anos iniciais)
IDEB observado -  Escolas da Rede Municipal do Recife Metas Projetadas
Médias 2011 2009 2007 2005 2011 2009 2007
Brasil 4,7 4,4 4,0 3,4 3,5 3,3 3,1
PE 4,3 4,1 3,6 3,2 4,0 3,6 3,3
Recife 4,1 4,1 3,8 3,2 3,4 3,6 3,2
EMAFF 3,3 3,8 3,6 3,1 3,9 3,5 3,1
EMPABA 3,7 4,0 3,4 2,9 3,7 3,3 2,9
EMPJA 3,8 3,6 3,1 2,9 3,7 3,3 3,0
Fonte: INEP, GEAP e GESAP, adaptado.
 
Considerando as informações da Tabela 01, visualiza-se que o IDEB das três escolas pesquisadas, nos anos iniciais,
ficou abaixo do IDEB nacional em todos os anos avaliados. Em relação a Pernambuco, nos anos de 2005, 2009 e 2011
todas as escolas pesquisadas apresentaram IDEB abaixo do alcançado pelo estado. Em 2007, apenas a EMAFF
conseguiu alcançar a média estadual. Comparando as médias da rede municipal do Recife e as das escolas estudadas,
nota-se que as três não conseguiram alcançar o IDEB da rede.
            Caso tome-se como parâmetro de análise as metas projetadas para a rede municipal do Recife, pode-se
observar que: 1) a EMAFF só apresentou média inferior no ano de 2011; 2) a EMPABA alcançou média superior nos
anos 2007 e 2009 e embora tenha havido uma diminuição na média em relação aos anos anteriores, conseguiu
alcançar a média projetada para o ano de 2011; 3) a EMPJA, apresentou médias superiores às projetadas para todos os
anos analisados.
            A Tabela 02 apresenta as notas do IDEB, dos anos de 2005 a 2011, alcançadas pelo conjunto de escolas do
Brasil, do estado de Pernambuco, pela rede municipal de ensino da cidade do Recife e pelas duas escolas pesquisadas,
nos anos finais 2 (6º ao 9º ano) do ensino fundamental.
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Tabela 02 -  IDEB educação básica: Brasil, Pernambuco, Recife e escolas pesquisadas (anos finais)
IDEB observado -  Escolas da Rede Municipal do Recife Metas Projetadas
Médias 2011 2009 2007 2005 2011 2009 2007
Brasil 3,8 3,6 3,4 3,1 3,5 3,3 3,1
PE 3,2 3,0 2,6 2,4 2,8 2,6 2,4
Recife 2,9 2,7 2,5 2,8 3,3 3,0 2,8
EMAFF 3,0 2,8 2,7 2,8 3,2 2,9 2,8
EMPABA 2,2 2,2 1,5 2,8 3,3 3,0 2,9
EMPJA 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: INEP, GEAP e GESAP, adaptado.
 
Para os anos finais, do 6º ao 9º ano, os índices das escolas pesquisadas mostram-se abaixo dos alcançados pelo
conjunto das escolas de todo o país. Em relação às médias do estado de Pernambuco, as duas escolas apresentaram,
no geral, índices inferiores. Com base nas médias gerais das escolas do Recife, observou-se que a EMAFF alcançou
média igual à da rede no ano de 2005 e superior nos demais anos analisados, apresentando o melhor resultado no ano
de 2011. Já a EMPABA vem apresentando índices bem abaixo aos da rede depois de 2005.
Analisando as metas projetadas para o Brasil, pode-se visualizar na Tabela 02 que as duas escolas que ofertam o
ensino para anos finais não conseguiram alcançar as médias estabelecidas. Em relação às médias projetadas para
Pernambuco verificou-se que a EMAFF conseguiu superar as metas nos anos projetados, enquanto a EMPABA
permaneceu abaixo da média projetada. Analisando as médias projetadas para a rede municipal, observou-se que
ambas as escolas ficaram abaixo dessas médias assim como ficaram abaixo das metas projetadas para a própria
escola, seguindo as médias da rede municipal que ficou abaixo das médias projetadas nos anos analisados.
            Fazendo referências as informações contidas nas Tabelas (01 e 02), pode-se observar que as médias
alcançadas pelas escolas nos anos iniciais são superiores aos índices alcançados pelas mesmas escolas nos anos
finais. Dessa forma, levando em consideração que a maioria desses alunos, cujas médias de desempenho são
avaliadas, é beneficiária do PBF, leva a questionar que fatores interferem no desempenho para que haja uma queda tão
acentuada na passagem dos anos iniciais para os finais.
Esse fato pode estar associado a dois fatores interligados: à transmissão do capital cultural dos pais (BOURDIEU, 2011)
e a condição de vulnerabilidade social a qual esses alunos estão expostos. Bourdieu (2011) utilizou o conceito de capital
cultural para explicar as desigualdades entre o desempenho escolar de crianças e adolescentes de diferentes classes
sociais, fazendo uma relação entre o sucesso escolar ou bom desempenho com o grau de distribuição desse capital
entre as classes. Para ele, o capital cultural é transmitido domesticamente, da família, de pais para os filhos ou até
mesmo de geração para geração através das relações sociais, e é essa herança cultural transmitida a principal
responsável pelas taxas de êxito na escola.
Segundo o autor, as condições objetivas que direcionaram as escolhas referentes à carreira escolar dos pais serão as
mesmas que direcionarão os filhos em sua relação com a escola. Assim, uma família que teve acesso ao sistema de
ensino e obteve um bom aproveitamento escolar durante sua vida terá mais chances de seus filhos apresentarem um
bom aproveitamento também. Por isso se afirma que quanto maior o capital cultural herdado pelos pais e familiares,
maior tende a ser a sua herança.
Em relação à questão da vulnerabilidade social, vários estudos publicados a respeito abordam que as questões sociais
e econômicas dos alunos e de suas famílias constituem-se em um dos principais elementos associados ao desempenho
escolar. Zago (2011), reconhece que os fatores externos à escola, como o nível socioeconômico dos alunos e suas
famílias, o capital cultural dos pais, a escolaridade, a convivência familiar e comunitária; e fatores internos, como a
estrutura física da escola, a dinâmica das aulas, a motivação individual, a interação professor-aluno, são determinantes
no processo de aprendizagem porém afirma que a situação escolar das famílias inseridas em um contexto de pobreza
está diretamente associada a estas questões sociais. Sobre esse aspecto, é importante ressaltar que a condição de
pobreza e vulnerabilidade social é o principal critério de acesso e permanência no PBF.
Com base nessas informações, pode-se inferir que embora a condicionalidade educacional do PBF promova a
frequência às aulas e a permanência na unidade escolar, ela não é efetiva em relação ao aprendizado dos alunos.
Ressalta-se ainda que, mesmo com progressão automática promovida pelos Ciclos de Aprendizagem em Recife 3 o
padrão de desempenho de um modo geral nos anos finais é mais baixo que os anos iniciais do Ensino Fundamental.
Nesse sentido, considerando todas as informações quantificáveis sistematizadas nas tabelas, verificou-se de um modo
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geral que o IDEB alcançado pela EMPJA nos anos iniciais foi superior às demais escolas pesquisadas, tendo em vista
que além de apresentar médias crescentes ao longo do período estudado, superou as médias projetadas. Em relação
aos anos finais, a EMAFF alcançou um melhor desempenho se comparada às notas alcançadas pela EMPABA no
período. Sendo assim, embora essas escolas tenham se destacado, não se pode deixar de ressaltar que nenhuma
delas conseguiu atingir as médias nacionais, estaduais e municipais do IDEB.  
Desse modo, se os alunos frequentam regularmente a escola como condição para recebimento do benefício, haverá a
redução dos índices de evasão e o aumento no número de matrículas, uma vez que a frequência obrigatória estimula a
permanência do aluno na escola, porém verificou-se que o desempenho escolar e o processo de aprendizagem são
influenciados por um conjunto de fatores internos (dinâmica das aulas, cotidiano escolar, recursos pedagógicos,
estrutura física, dentre outros) e externos (condição social, insuficiência de renda, baixa escolaridade dos pais, vivência
comunitária, dentre outros) à escola. Embora a influência desses fatores nãos seja algo determinante, não se pode
desconsiderá-los no processo de ensino-aprendizagem. Assim, considerando a multiplicidade desses fatores, não é
possível associar as taxas de desempenho apenas à questão da frequência escolar obrigatória.
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Nesse estudo pretendeu-se avaliar o Programa Bolsa Família, especificamente a sua contrapartida educacional,
buscando compreender a relação entre a frequência escolar obrigatória e o desempenho dos alunos e,
consequentemente, a influência dessa obrigatoriedade no processo de aprendizagem. Para compreender a
complexidade do objeto de estudo foi necessário recorrer a dados de diferentes fontes, entretanto devido as limitações
deste artigo não foi possível trabalhá-los na sua totalidade. Desta forma, os dados sistematizados no artigo sinalizaram
apenas aspectos de uma determinada realidade.
Analisando de um modo geral, pode-se inferir alguns aspectos que podem estar associados ao desempenho alcançados
pelos alunos das escolas pesquisadas. Comparando os índices do IDEB nos anos iniciais e finais, observa-se uma
queda bastante acentuada entre as médias. A diferença entre os resultados dos anos iniciais para os anos finais, pode
estar associado à quantidade de disciplinas e da rotatividade de docentes por sala de aula. Os alunos dos anos iniciais
possuem apenas um professor, e consequentemente a tendência é que haja um acompanhamento mais sistemático das
atividades pedagógicas, diferentemente dos alunos dos anos finais, os quais têm vários professores, o que pode
fragmentar o acompanhamento porque exige um nível maior de organização por parte dos alunos.
            A frequência obrigatória do PBF pode ter influenciado positivamente nos resultados, sobretudo nos resultados do
IDEB nos anos iniciais, uma vez que a criança que permanece na unidade escolar tem possibilidade de aprender mais
conhecimentos do que aquela criança que não frequenta regulamente as aulas. Embora a contrapartida educacional do
PBF traga esse aspecto positivo, não se pode deixar de ressaltar que a política de progressão automática adotada pela
rede estadual e municipal de ensino, pode ter peso significativo nessas médias. Além disso, a maneira pela qual os
professores transmitem o conhecimento e a própria dinâmica da escola podem ter contribuído para o alcance dessas
médias.
            Em relação aos anos finais observa-se que as escolas não conseguiram alcançar as metas projetadas pelo
governo, no entanto, se as médias de ambas forem analisadas verifica-se que a EMAFF apresentou os melhores
índices se comparado a EMPABA. Pode-se associar esses resultados a interferência direta do ambiente social no qual
os alunos vivem. O bairro da Mustardinha, onde se localiza a EMPABA é do ponto de vista social um pouco menos
vulnerável que o bairro de San Martin, onde se localiza a EMAFF.
As famílias que residem nas comunidades do entorno dessas escolas, vivem em condição de privação e de extrema
pobreza associadas, sobretudo, à insuficiência de renda. A privação material, alimentar ou de renda pode influenciar
também a quantidade e a qualidade de capital cultural transmitidos dos pais aos filhos. Esse aspecto pode justificar o
desempenho negativo alcançado pela EMPABA nos anos finais, como também o desempenho positivo da EMAFF.
 Em relação à infraestrutura, a EMPABA é a escola que apresenta a melhor estrutura física, dentre as três escolas
pesquisadas. Durante a análise, percebeu-se que esse fator pouco interferiu no desempenho alcançado, já que mesmo
oferecendo os melhores recursos aos alunos, inclusive tecnológicos, eles não conseguiram obter desempenho
satisfatório em todos os anos e modalidades analisados. Pode-se referir, no entanto, que a influência da estrutura física
da escola no desempenho dos alunos é bastante relativa.  
Desta feita, diante dos resultados apresentados por essas escolas, pode-se dizer que a frequência obrigatória do PBF
pouco influenciou no desempenho das mesmas pois, mesmo frequentando regularmente às aulas, as notas dos alunos
dessas escolas nas avaliações acima descritas foram inferiores as médias alcançadas nacionalmente, estadualmente e
até mesmo em relação à rede municipal. Com efeito, não se percebe impacto da condicionalidade de frequência escolar
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do PBF no desempenho dos alunos, contudo nota-se a influência de outros fatores nesse processo.
A condição socioeconômica dos alunos e de suas famílias, a quantidade de capital cultural que é transmitida pelos pais,
a comunidade no qual se inserem os alunos e a escola, a estrutura física da escola, o trabalho desenvolvido pelo
professor em sala de aula, dentre outros, geram a nosso ver impacto mais significativo no desempenho e na construção
do processo ensino-aprendizagem do que a obrigatoriedade de frequência escolar, considerando esta etapa da análise
dos dados.
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1Os valores relativos a renda per capita foram recentemente alterados para RS 77,01 a R$ 154,00 para famílias em
situação de pobreza e R$ 77,00 para famílias em condição de extrema pobreza.
2 A EMPJA não oferta ensino para os anos finais.
3Segundo a Diretoria Geral de Ensino (2003) da Secretaria de Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do
Recife, os Ciclos de Aprendizagem na rede municipal representam uma proposta educacional que reconfigura os
processos de ensino aprendizagem, possibilitando a construção processual do conhecimento, das práticas pedagógicas
e metodológicas e a interação social no ambiente escolar.
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