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Esperança que 
transforma
Grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) mostra a 
importância do protagonismo da gestão da educação para elevar o rendimento escolar. 
Caso Herval da Cruz Braz no foco da análise

Bárbara Duque e Flávia Lopes
Repórteres

Que fatores relacionados à gestão 
escolar, à relação com os alunos e 
às metodologias de ensino podem 

contribuir para a construção de uma 
escola eficaz? Por que escolas dentro de 
uma mesma rede de ensino apresentam 
resultados tão diferentes? Atrás de 
respostas a questões como estas, 
pesquisadores da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) de áreas diferentes 
se unem para analisar indicadores e 
observar experiências concretas.
Estimulado pelo Edital 2010, do 
Programa Observatório da Educação, 
resultado da parceria entre Capes, 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi), um grupo de 
professores da UFJF iniciou um projeto 
de pesquisa multidisciplinar na área 
de Educação. Para o pesquisador da 
Faculdade de Educação e coordenador 
do projeto, Eduardo Magrone, o 
estudo teve substancial valor já na sua 
origem, por reunir pesquisadores de 

Eduardo Magrone: “Não resta dúvida de que realizando algo de forma colaborativa os resultados 
são mais profícuos, completos e aderentes à realidade social.”
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campos distintos, todos com histórico 
na investigação sobre educação, para 
desenvolver um trabalho em conjunto. 
“Não resta dúvida de que realizando algo 
de forma colaborativa os resultados são 
mais profícuos, completos e aderentes à 
realidade social.”
O ensino fundamental no Brasil é 
monitorado desde 2007 pelo Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Os dados levantados 
definem indicadores a respeito de 
fluxo escolar e desempenho dos alunos 
nas avaliações. Esses índices trazem 
informações fundamentais para 
subsidiar o desenvolvimento de políticas 
educacionais direcionadas e capazes de 
repercutir em evolução na qualidade da 
educação.
O grupo de pesquisa da UFJF Equidade, 
Políticas e Financiamento da Educação 
Pública reuniu investigadores das 
áreas de Educação, Ciências Sociais e 
Economia para executar o projeto Análise 
da evolução da Educação Básica no 
Brasil a partir dos indicadores de fluxo 
e proficiência. O trabalho analisou os 
dados disponíveis que demonstravam 
gargalos e desafios importantes no 
fluxo da educação fundamental pública. 
Os exames lançaram mão de dois 
indicadores, as médias de desempenho 
em Português e Matemática, medidas 
por exames padronizados.
De acordo com os pesquisadores, para 
traçar diagnósticos e diretrizes para 
a educação é preciso verificar suas 
características, observar os alunos com 
seus anseios e conflitos peculiares. “É 
importante também dirigir um olhar 
atento para as experiências de sucesso 
e fracasso da escola pública e, a partir 
desse olhar, buscar reflexões que 
possam caracterizar a construção dessa 
escola eficaz”, esclarece a integrante 
do projeto Bruna Lourdes de Araújo 
Barros. Ela ressalta a necessidade de 
a escola cumprir seu papel de inclusão 
social, o que muitas vezes não acontece 
porque “vários educadores vão para as 
salas de aula submersos no processo 
de alienação. Isso ocorre porque não há 
criatividade nem saber transformador, 
que acaba promovendo um ensino 
raso, distante da realidade dos alunos e 
permitindo, assim, uma escola pública de 
exclusão, ao contrário do que se espera”.

UM CASO
CHAMADO HERVAL
Por estímulo da própria Capes, o projeto 
ultrapassou o objetivo inicial da análise 
dos dados. Seu propósito passou a ser 
de fato observar aqueles casos que, 
por alguma razão, destoam dos índices 
levantados. Quais fatores influenciam 
para que haja exemplos contraditórios 
aos dados gerais? Neste momento, 
o grupo foi apresentado ao projeto 
piloto, desenvolvido em Juiz de Fora 
(MG), chamado Centro Educacional de 
Referência Herval da Cruz Braz.
A experiência inovadora desenvolvida 
no colégio, cujos resultados eram 
surpreendentes, sobretudo levando-se 
em consideração o perfil dos alunos, 
chamou a atenção de pesquisadores. 
Segundo Magrone, que também é 
pesquisador do Programa de Pós-
graduação em Educação (PPGE), as 
pesquisas investigam fatores associados 
ao desempenho, à aprendizagem e ao 
fluxo escolar. “É fundamental investigar 
como escolas dentro de uma mesma 
rede podem apresentar resultados tão 
diferentes.”
Criada em 2010, a escola-modelo surgiu 
a partir de um anseio de educadores de 
implantar em Juiz de Fora um espaço 
de referência para práticas educativas 
oferecendo, aos alunos, um ensino 
adequado às suas necessidades. 
Além disso, o projeto visava a redução 
da defasagem de alunos no ensino 
fundamental e o abandono da escola. 
Desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Educação de Juiz de Fora, sob o 
comando da professora da UFJF Eleuza 
Barboza, o Centro Educacional tinha 
como público-alvo os alunos do sexto 
ano matriculados em escolas da rede 
pública municipal com, pelo menos, três 
reprovações em sua trajetória escolar. 
Conforme o diretor na época da 
implantação do centro educacional 
e hoje mestrando em Educação pela 
UFJF, Geraldo Pereira Silva, mais do que 
reduzir essa defasagem idade/série, 
o projeto tinha o intuito de incluir no 
ambiente da escola estudantes que 
tinham históricos de indisciplina ou 
inadequação e que, muitas vezes, eram 
excluídos dos sistemas de ensino e 

estigmatizados como “alunos-problema” 
ou “irrecuperáveis”. “Queríamos criar uma 
outra relação. Nosso slogan era ‘Aqui 
você é mais’. Deixávamos claro que o 
passado deles não nos interessava e que 
tinham a oportunidade de reconstruir 
suas histórias. Depois de seis meses era 
visível a mudança de suas relações com 
violência, drogas e escola.”

TRANSFORMAÇÃO
“Quando fui chamada para mudar de 
escola, topei o desafio de estudar no 
Herval. Achava que seria só mais uma 
escola igual às outras, mas a experiência 
foi muito diferente. O Herval mudou 
a minha vida e a de muitas pessoas). 
Prossegui com os estudos, terminei o 
ensino médio e tenho um sonho que 
pretendo realizar: ser engenheira.” Para 
Paolla Florentino Castro, a possibilidade 
de ingressar no ensino superior deixou 
de ser um sonho distante. O fato de 
ter sido reprovada três vezes) antes 
mesmo de chegar ao sétimo ano não 
desanimou a estudante, que conseguiu, 
na nova escola, recuperar a autoestima 
para ter a esperança de que é possível 
a transformação pela educação. Uma 
trajetória que poderia ter sido bem 
diferente, se não fosse seu ingresso no 
Herval. 
Em uma das pesquisas do grupo, 
Cristiano Fagundes Guimarães 
de Almeida, analisou o trabalho 
desenvolvido pela equipe de Matemática 
do centro educacional. Ele destaca 
as intervenções diferenciadas, como 
o laboratório de Matemática, e o 
compromisso dos professores em 
envolver os alunos e compreender as 
reais dificuldades que enfrentavam no 
aprendizado da disciplina. 
Já em relação ao ensino da Língua 
Portuguesa, Bruna destaca as inciativas 
desenvolvidas e as diversas mudanças 
de planos empreendidas ao longo dos 
anos letivos para alcançar um real 
envolvimento dos alunos e despertar o 
interesse pela disciplina. “Não bastava 
envolver os alunos em atividades 
elaboradas, criativas e interativas; era 
preciso envolvê-los numa proposta que 
fizesse parte de seu mundo.” Uma das 
iniciativas bem-sucedidas foi a criação de 
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um caderno de receitas, trabalho que foi, 
inclusive, premiado nacionalmente
(ver quadro acima).
Outra pesquisa, da área de gestão 
escolar, é desenvolvida pelo ex-diretor, 
Geraldo Pereira. No trabalho, traça os 
principais desafios de implementar 
uma escola-modelo dentro da rede e 
os resultados a partir da criação deste 
novo projeto. As pesquisas sobre o 
Centro Educacional no Observatório já 
foram relatadas pelo grupo em diversos 
congressos nacionais e internacionais e 
serão reunidas em um livro, conforme 
Magrone.

COMPROMISSO COM 
A EDUCAÇÃO
Para atuar no projeto da escola-modelo, 
conforme o ex-diretor, os professores 
da rede municipal participaram de uma 
seleção para as 21 vagas oferecidas e 
podiam pleitear a transferência, caso 
se identificassem com a proposta. Era 
preciso expressar, em um memorial, 
os motivos pelos quais gostariam de 
trabalhar com adolescentes com o perfil 
indicado. Os alunos com três ou mais 
reprovações, de escolas com maior 
índice de estudantes nessas condições, 
também tinham a possibilidade de 
escolher se queriam ser transferidos para 

o centro educacional, localizado longe 
de suas casas (a escola funcionava no 
Centro de Juiz de Fora), para recuperar 
o tempo perdido e concluir o ensino 
fundamental em dois anos, proposta que 
foi encarada por 324 jovens.
As disciplinas foram organizadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental, 
com um núcleo comum. Mas a proposta 
foi acrescida de outras atividades no 
contraturno regular, como sala de leitura, 
oficinas de dança, música e a criação de 
uma rádio da escola, na qual os alunos 
elaboravam a programação. 
Segundo Pereira, o projeto sofreu muitas 
resistências, tanto da sociedade, quanto 
da academia e da própria rede, que 
o consideravam “segregador”. Outro 
movimento veio da vizinhança da escola 
que pediam a saída dos alunos daquele 
espaço. “Nas primeiras semanas o 
desafio foi imenso. Reuníamos alunos 
de 21 bairros diferentes da cidade em 
um mesmo local. Mas a equipe era 
muito comprometida. Trabalhávamos 
temas como violência e drogas de forma 
interdisciplinar. Depois de seis meses era 
visível a mudança de suas relações com 
violência, drogas e escola. Eles tinham a 
opção de voltar para a escola de origem, 
mas não queriam.”

UMA RELAÇÃO DE 
CONFIANÇA
“Os professores acreditam na gente. 
Quando sair daqui, vou estar no primeiro 
ano do ensino médio e os professores vão 
sentir orgulho de mim.” O depoimento 
da aluna Bruna, da Turma “Imburana” 
do Herval, sintetiza bem a mudança 
nas relações entre professores e alunos 
implantadas com o projeto da escola-
modelo. Segundo o ex-diretor do centro 
educacional, os desafios em trabalhar 
com alunos em defasagem série-
idade e histórico escolar marcado por 
problemas de indisciplina eram imensos. 
Principalmente, pelo fato de que muitas 
vezes a escola de origem não sabia como 
incluir os alunos com esse perfil, o que 
acabava gerando absenteísmo, piora nos 
níveis de aprendizagem e a consequente 
evasão. “Recebíamos alunos no sexto 
ano com situação de analfabetismo.”
Uma das iniciativas foi, no momento 
do ingresso, realizar um nivelamento 
para conhecer a situação de cada 
aluno. As avaliações foram realizadas 
pelo Centro de Políticas Públicas e 
Avaliação da Educação (Caed) da UFJF, 
que acompanhou os alunos a cada seis 
meses, comparando os resultados com 
dados do Programa de Avaliação Básica 

IDENTIDADE E MEMÓRIA
O projeto pedagógico “Cultura de Sabores - Resgatando Valores”, de-
senvolvido pelas professoras Bruna Loures de Araújo Barroso e Ma-
ria Elisabeth Perotti de Oliveira com a participação de cerca de cem 
alunos do Herval foi um dos vencedores da sétima edição do Prêmio 
Professores do Brasil, promovido anualmente pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), em 2013. O caderno conta com 104 receitas culinárias 
realizadas por pais ou responsáveis pelos estudantes, acompanhadas 
das lembranças e comentários de cada participante e de ilustrações. 
O trabalho concorreu com outros 3.220 relatos de experiências de 
educadores de escolas públicas em todos os estados brasileiros.
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de Minas Gerais (Proeb) para os quinto 
e nono anos do ensino fundamental. 
Foram analisados fatores extraescolares 
e intraescolares com potencial de 
influenciar no aprendizado dos alunos. 
No momento do ingresso na escola, 
48,7% dos estudantes encontravam-
se na faixa do padrão “baixo” de 
desempenho. Ao final do ano, observou-
se um considerável avanço, quando cerca 
de 80% dos estudantes já estavam 
avaliados nos padrões “intermediário” e 
“recomendado”.
O que chama a atenção, no entanto, é 
o salto de proficiência dos alunos. Na 
chamada Avaliação Diagnóstica (AD), 
ou seja, média da nota dos alunos antes 
do projeto em Português foi 176,5. Já no 
primeiro ano de atividade, chegou a 197 e 
207,2 no ano seguinte. Em Matemática, 
a AD foi 181 e na avaliação final a média 
subiu para 201,1. Comparando com a 
distribuição dos alunos do quinto ano 
avaliados é possível observar, em um 
curto período de tempo, um salto e uma 
aproximação com a média da rede.
A partir do diagnóstico, segundo Pereira, 
várias inciativas foram adotadas, 
como o nivelamento a partir do projeto 
de letramento desenvolvido pelas 
professoras da Faculdade de Educação da 
UFJF, Lúcia Cyranka e Terezinha Barroso.
Na avaliação diagnóstica, é possível 
perceber um desempenho bem inferior 
dos alunos do Herval na comparação com 
os resultados do Proeb de estudantes 
do quinto ano para Língua Portuguesa 
e Matemática, o que comprova a 
conturbada trajetória escolar dos alunos 
selecionados e a necessidade de uma 
intervenção direta em seu aprendizado. 
Enquanto a média da rede estadual 
gira em torno de 216,2, a diagnóstica do 
Herval foi de 176,5. Em Matemática, a 
da rede ficou em 230,3, enquanto a do 
Herval foi de 181,0. 
Apesar dos bons resultados alcançados, 
o projeto não se estabeleceu nos moldes 

+ MAIS
Eduardo Magrone - http://lattes.cnpq.br/0261655106007003
Fernando Tavares Júnior - http://lattes.cnpq.br/2464181759809989
Flávia Lúcia Chein Feres - http://lattes.cnpq.br/8054315662265191
Ricardo da Silva Freguglia - http://lattes.cnpq.br/1290479848909932

Artigo: Uma nova escola para uma nova sociedade - http://bit.ly/artigoherval

O ex-diretor, Geraldo Pereira, desenvolve, atualmente, pesquisa na área de gestão escolar, traçan-
do os principais desafi os de implementar uma escola-modelo dentro da rede.

a partir dos quais foi concebido. A 
transferência da unidade para outro 
espaço, bem menor e com pior estrutura 
foi um dos fatores que prejudicou o 
desenvolvimento da escola-modelo. 
Professores, alunos, demais educadores 
e pessoas envolvidas e beneficiadas pelo 
projeto buscaram apoio da sociedade e 
poder público, por meio de audiências, 
abaixo-assinados e petições. 

Para a estudante Gabriela Toledo Paes, 
“o colégio é bom, os professores ótimos, 
mas o lugar atual é péssimo. Aprendi 
coisas que não aprendi em outros 
colégios e não quero que o Herval acabe 
agora.” É preciso um terreno fértil para 
que a esperança continue a florescer e 
transformar.
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