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Boa Vista do Tupim

Cafarnaum

Curaçá
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São Félix do Coribe

Souto Soares
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Wagner  
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Quando lá em 1997 a professora Cybele Amado deu início, na zona 

rural de Palmeiras, ao Programa de Desenvolvimento e Auxílio ao 

Professor, ela nem imaginava em que sua ideia iria se transformar. 

Após ter se surpreendido com os dados tão altos de analfabetismo, 

reprovação e evasão escolar nas escolas do município de Caeté-

Açu, distrito de Palmeiras, na região central da Bahia, no qual 

trabalhava como professora efetiva da rede estadual de educação 

na zona rural, Cybele decidiu buscar alternativas para mitigar esse 

cenário, desenvolvendo o que chamou na época de Programa de 

Desenvolvimento e Auxílio ao Professor, e que durou 3 anos (1997 

a 1999). 

E foi nesse mesmo período que, numa feira de educação, por meio 

de uma proposta colaborativa envolvendo municípios vizinhos 

e simpatizantes, nasceu o primeiro desenho da Tecnologia 

Colaborativa, envolvendo 12 municípios. Então, no ano de 2000, teve 

início a primeira etapa do chamado Projeto Chapada, oferecendo as 

primeiras formações continuadas para coordenadores pedagógicos 

e diretores escolares, e por isso se considera que este é, portanto, o 

ano oficial de implantação do ADE Chapada, hoje denominado ADE 

Chapada Diamantina e Regiões.
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Os problemas em comum, especialmente a carência de formação 

continuada, e a busca pelos mesmos objetivos em municípios que 

iniciaram diálogos entre si foram componentes que impulsionaram 

a implantação do Projeto Chapada, somados ao momento promissor 

para pensar a educação da região, considerando que a maioria dos 

municípios estava recebendo pela primeira vez a universidade, e 

alguns professores ingressaram na graduação. 

Cybele Amado teve um importante papel nesse início de caminhada, 

e contou com o apoio de muitas pessoas e também de instituições, 

como o Instituto Natura e a Fundação Abrinq, além da Associação 

de Pais e Alunos do Colégio Estadual de Primeiro Grau de Caeté-

Açu - distrito rural de Palmeiras. Também foi fundamental para o 

sucesso desse projeto o engajamento dos dirigentes municipais de 

educação e do primeiro grupo de formadores, que veio de Salvador.

Municípios 
participantes na 
implantação do 
Projeto: Boa Vista do 
Tupim, Boninal, Ibitiara, 
Iraquara, Jacobina, 
Lençóis, Mucugê, Novo 
Horizonte, Palmeiras, 
Piatã, Seabra e Souto 
Soares. 
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Toda a história desse Projeto foi (e ainda é) fortemente marcada por 

um trabalho essencialmente colaborativo, cuja escrita ocorre sempre 

ancorada na reflexão somada à prática, refletindo o desejo dos atores 

envolvidos nesse objetivo de atingir uma educação de mais qualidade 

para nossa região. 

Foi em consequência desse desenvolvimento que nasceu, em 2006, o 

Icep - Instituto Chapada de Educação e Pesquisa,  que representa hoje 

o principal parceiro do ADE Chapada Diamantina e Regiões. O Instituto 

apoia, contribui e oferece condições para o desenvolvimento das ações 

colaborativas; é dado a ele o crédito por estimular o trabalho coletivo e 

colaborativo como forma de aplacar e erradicar o grande problema do 

analfabetismo, da reprovação e da evasão escolar ainda no final dos anos 

iniciais do  ensino fundamental. Também já foram ou são parceiros das 

ações do ADE o Instituto Península e o Itaú Social, além da Universidade 

do Estado da Bahia (Uneb), que já apoiou a realização de formação de 

educadores de Educação Infantil. 

http://institutochapada.org.br/
http://institutochapada.org.br/
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Graças ao trabalho do Icep foi possível aos educadores compreenderem 

que o problema não estava nas crianças – discurso muito presente na 

fala dos educadores no período inicial do Projeto – mas, sim, na escassez 

de recursos formativos para os educadores de cada uma daquelas redes. 

Assim, aquele grupo foi ganhando forma e força na tomada de decisões 

e na construção coletiva do Projeto e das ações, mesmo sem saber que 

ali nascia um Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE).

Um ponto que sempre mereceu atenção especial do grupo, a fim de 

garantir a continuidade do Projeto, é de manter a bandeira apartidária em 

suas ações e divulgações, e para marcar essa posição de imparcialidade 

e focar nessa continuidade das ações educacionais, surge em 2004 o 

movimento denominado Mobiliza pela Educação, que culmina com o Dia 

E, com o objetivo de garantir o debate e a inclusão da educação nos 

planos de gestão municipal, independente das mudanças partidárias que 

podem acontecer a cada quadriênio. Mas falaremos com mais detalhes 

sobre o Dia E no tópico sobre a governança no ADE. 
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O ADE Chapada Diamantina e Regiões nasceu, no ano de 2000, como Projeto Chapada, um 

ambicioso projeto de colaboração entre 12 municípios, que veio se fortalecendo ao longo 

dos anos. A governança desse grupo, por muitos anos, foi realizada pelo Icep, que assumia 

toda a responsabilidade de gestão do grupo, convocação para as reuniões e promoção 

dos diálogos sobre as formações. Hoje, os municípios que compõem o ADE já conseguem 

reconhecer seu potencial e largo alcance que a organização nesse formato lhes proporciona, 

e assim o Arranjo passa a ter mais autonomia para conduzir suas discussões, bem como 

apresenta condições de seguir garantindo espaços formativos cada vez melhores e 

acompanhando os bons resultados. 

Ainda neste momento, é o Icep, enquanto parceiro técnico e articulador do Arranjo, que 

fomenta a organização das agendas, integra os municípios e articula as ações formativas 

para os membros do Arranjo, de acordo com as necessidades e fragilidades apresentadas 

por cada um dos municípios. A partir dessas demandas é criado um plano de trabalho que 

se adequa a cada necessidade, e a parceria é formalizada por meio do termo de pactuação 

de compromisso de se manterem juntos, num rateio entre os municípios do território. 

Além desse termo de parceria, o ADE conta também com um regimento interno. Em 2018, 

considerando o período de eleição, quando a nova presidente eleita, Elisabete Monteiro, 

assumiu a revisão do Estatuto Social do Icep, de forma colaborativa com a Assembleia e o 

Conselho Consultivo, tendo como um dos propósitos definir um novo modelo de governança 

para uma gestão mais horizontal da instituição, foi criado e implantado o Conselho Diretor, 

deixando de existir a figura da presidência. Com essa nova estrutura de governança, vem 

se fortalecendo uma prática de gestão e de tomada de  decisões colegiadas e participativas 

pautadas em princípios de colaboração defendidos pelo Instituto. A instituição conta hoje, 

portanto, com um Conselho Diretor, constituído por três diretorias (Pedagógica, Executiva 

e de Relações  Institucionais) além da equipe da coordenação pedagógica, administrativa, 

financeira, comunicação e produção logística.

O desenho institucional - 
como 
funciona a 
governança 
do ADE
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Os dirigentes municipais de educação que compõem o ADE estão 

ocupando cada vez mais a liderança, antes centralizada no Icep, 

entretanto neste momento ainda não se pode afirmar que o ADE 

ganhou plena autonomia, mas segue por um caminho promissor 

de gestão de suas demandas, tornando-se independente do Icep 

para sua governança; é fundamental que esses DMEs possam ter 

a compreensão de que juntos se fortalecem para perseguir metas 

comuns e alcançar resultados que só serão possíveis por meio da 

colaboração.

Esse modelo de governança vem proporcionando a articulação 

horizontal entre os municípios e a oportunidade de aprender com 

os pares. Além disso, a região avança mais rápido nas melhorias 

para a educação do território contando com uma comunidade que 

atua coletivamente, estuda, desenvolve e compartilha materiais que 

traduzem e refletem a experiência acumulada. E não se descarta a 

relevância do rateio financeiro que torna possível a participação de 

muitos dos municípios nas ações educacionais. 

Os principais desafios para manter 
o engajamento dos municípios ao 
Arranjo são:

• continuidade suprapartidária da gestão 
municipal quando se trata da qualidade 
da educação; 

• seriedade do gestor municipal para 
com a organização da rede em relação 
aos seus profissionais;

• condição financeira para pactuar um 
plano de trabalho que dê conta de 
garantir a melhoria daquilo que é 
fragilidade municipal;

• compreensão e tomada da 
responsabilidade de cada secretário 
em reconhecer que o ADE é dos 
municípios e a partir disso passar a 
gerenciar a agenda e tomar decisões 
mais coletivas. 
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No ADE Chapada Diamantina e Regiões não há uma liderança destacada, 

ou seja, todos os secretários/dirigentes municipais de Educação atuam 

nesse papel de articuladores e líderes da iniciativa. Eles se reúnem 

periodicamente ao longo do ano, em encontros técnicos e formativos, 

e são os principais responsáveis pela gestão dos projetos, garantindo 

sua continuidade e a efetivação de todo o plano de trabalho, além de 

acompanharem, junto com a equipe técnica do Icep, os desafios e os 

avanços obtidos. Para além dessas reuniões formais, há também um grupo 

de mensagens no aplicativo WhatsApp que proporciona um diálogo mais 

contínuo entre os dirigentes.  Depende dessa atuação dos secretários 

a manutenção, ano a ano, da continuidade do ADE, e o fortalecimento 

desse papel de liderança e das atribuições concernentes à função vem 

sendo objeto de estudo no contexto do Arranjo, a fim de avançar cada 

vez mais nesse protagonismo por parte desses dirigentes.

Em razão deste formato de governança, as trocas de governo municipal 

podem gerar impactos diretos nas lideranças; por um lado, é possível 

enxergar o lado positivo das mudanças, pois com elas vêm renovações, 

novos olhares e novas ambições, ou seja, a chamada “dança das cadeiras” 
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pode impactar de forma positiva para o Arranjo. Entretanto, pode haver 

um impacto negativo quando as nomeações de secretários e gestão de 

equipes pedagógicas são resultado de escolhas meramente político-

partidárias, para as quais a educação não é considerada prioridade.

Para prevenir ao máximo qualquer impacto negativo que acabe em 

descontinuidade dos projetos desenvolvidos no âmbito do ADE, o Icep, 

como parceiro técnico, promove durante os 4 anos de gestão uma série 

de ações que culminam em um grande fórum municipal, no ano de eleição, 

para a escuta de propostas para a educação dos quatro próximos anos: 

o Dia E. Trata-se de um amplo movimento que envolve pais, comunidade, 

sociedade civil como um todo, estudantes, professores, gestores escolares 

e demais atores do cenário educacional do município. Cada escola faz a 

sua coleta de informações, compila em um único documento e envia à 

equipe técnica; recebidos os documentos de todas as escolas, a equipe 

técnica formula um único documento com todas as propostas que são 

apresentadas no fórum municipal: o Dia E. As propostas são votadas e 

somente aquelas prioritárias entram no documento final. 
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Este fórum constitui um processo de escuta em larga escala, que coleta 

os sonhos de todos esses atores para a educação do território no 

quadriênio seguinte, e visa oferecer ao futuro gestor municipal um plano 

de trabalho com base nos interesses de sua comunidade. Desde 2021, 

o Mobiliza pela Educação deixou de ser apenas uma campanha que 

acontecia antes do pleito municipal e passou a ser uma ação contínua, 

com atuação permanente da Caefe (Comissão de Avaliação das Ações 

dos Fóruns de Educação), uma comissão que reúne representantes da 

rede municipal de ensino e da comunidade local para acompanhar e 

monitorar a política pública municipal.

A pergunta levada a todos é:    O que nós desejamos para termos uma Educação 

de qualidade para as/os nossas/os estudantes?  As respostas colhidas em 

cada uma das escolas, por meio de diferentes estratégias, são organizadas 

em um único documento por município, com propostas estruturadas 

nas dimensões administrativas, pedagógicas, de infraestrutura, merenda 

escolar e outros tópicos diretamente relacionados às demandas do 

contexto escolar, e são apresentadas a toda sociedade, num evento que 

conta com a presença dos candidatos a prefeito e a vereadores. 



Neste momento, esses candidatos devem apenas escutar, acolher e 

assinar, ali mesmo, este documento se comprometendo a cumprir, da 

melhor forma possível, as ações pedagógicas, de infraestrutura, de 

pessoal manifestadas ali por aquele grupo de pessoas. Neste mesmo 

momento também é constituída a Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação do Fórum de Educação (CAAFE) que, orientada e formada pelo 

Icep, irá apoiar, acompanhar, buscar e discutir o andamento das propostas 

durante os quatro anos seguintes.

13
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Propósitos, metas
- onde queremos 
chegar e o que já 
foi alcançado?
Quando nasceu a proposta do trabalho colaborativo, lá no ano de 2000, 

foi desenvolvido um diagnóstico territorial, por meio do qual foi possível 

estabelecer alguns objetivos para o trabalho colaborativo que seria 

desenvolvido a partir daquele momento. São eles: 

erradicar o analfabetismo;

diminuir a evasão e a reprovação escolar;

melhorar os indicadores de aprendizado;

promover escolar colaborativas;

construir formações continuadas articuladas ao contexto do trabalho;

constituir a função de coordenadores pedagógicos e diretores escolares.
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Desde então, o instrumento de diagnóstico vem sendo aprimorado e a 

cada ano, a partir da observação dos impactos da formação continuada 

dos educadores, torna-se possível estabelecer diagnóstico cada vez mais 

qualificados e coerentes com a concepção de alfabetização e didática do 

ensino da Língua Portuguesa e Matemática explicitada nos referenciais 

curriculares municipais. 

Em consequência desses diagnósticos, as metas perseguidas pelo 

ADE Chapada Diamantina e Regiões são descritas da seguinte forma:

avançar nos resultados de leitura, produção, escrita e matemática 
paulatinamente;

avançar nos índices de proficiência da avaliação externa - SAEB;

garantia da aprendizagem com equidade;

garantia do ingresso, frequência e permanência de todos os 
estudantes na escola;

avanço na produção de materiais que instituem a formação 
continuada de qualidade em todas as redes. 
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O acompanhamento dos resultados é feito por um sistema de dados, 

disponibilizado aos municípios  pelo Icep, que podem ser compilados e 

gerar relatórios para leitura e análise, assim como gráficos que apoiam, 

tanto a gestão dos municípios como também o próprio parceiro técnico, 

e assim consegue ter um panorama dos avanços dos estudantes por 

município e no conjunto do ADE.

O acompanhamento direto prestado aos municípios, as escutas próximas 

do que é acompanhado pelas equipes técnicas, o compartilhamento 

dos resultados das redes em espaços de encontros coletivos do ADE 

também configuram instrumentos que auxiliam na gestão da Educação 

nos municípios.

As metas propostas no contexto do ADE Chapada Diamantina e Regiões 

estão afinadas com o Plano Nacional de Educação, e também com os 

Planos Municipais dos municípios do território. E os principais impactos 

nas políticas educacionais já registrados no território do Arranjo se 

referem às metas de melhorias nos resultados de aprendizagem dos 

estudantes, especialmente voltadas à Língua Portuguesa e Matemática, 

e também à formação continuada dos professores dos primeiros anos 

do Ensino Fundamental. Vale também destacar, ainda, o fortalecimento 

da atuação dos educadores como rede de produção de conhecimento, 

transformando a escola numa organização colaborativa e coletiva.
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• articulação intermunicipal em torno de política educacional; 

• flexibilidade organizacional - gestão do Arranjo por meio de uma Oscip; 

• parceria com diversos atores sociais, incluindo fundações empresariais, 
atores educacionais e suas  associações e, posteriormente, universidades; 

• pacto territorial baseado na participação contínua dos atores no processo 
de produção da política pública, dando ampla legitimidade ao Arranjo; 

• adoção da gestão por resultados, tendo como base diagnósticos que definem 
metas claras e focadas;  

• forte atuação na formação de profissionais da Educação, peças-chave para 
melhorar  processo de aprendizado dos alunos; 

• redução expressiva dos índices de reprovação e abandono; 

• aumento do número de crianças plenamente alfabetizadas aos 8 anos; 

• criação de espaços de acompanhamento, análise e reflexão da prática 
pedagógica nas redes municipais parceiras; 

• identificação, pelos pais dos alunos, dos avanços nas práticas dos professores 
e dos resultados da aprendizagem dos estudantes; 

• comprometimento da gestão pública com o avanço dos resultados da 
aprendizagem dos estudantes e com a articulação dentro de cada município 
e entre municípios; 

• superação, a cada ano melhor, da meta do Ideb.

Percebe-se 
como 
resultados 
obtidos 
a partir da 
metodologia 
colaborativa:



Em 2005, 
a média do Ideb 
dos municípios 
participantes 
do Arranjo foi
 de 2,84

Fonte: Inep, série histórica 2005 - 2019 (anos iniciais). 

Em 2019, 
o Ideb médio 
alcançou a 
marca de 5,77
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Brasil 

Bahia 

ADE Chapada 

Bateu a meta e subiu Ideb 

38% 

40% 

85% 15% 

13% 45% 2% 

20 % 36% 7% 

Bateu a meta mas Ideb baixou ou estagnou 

Não bateu a meta 

Sem dados 

Fonte: Inep, relação Ideb 2017 x 2019 (anos iniciais). 
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Fonte: Inep

Equidade do Ideb   
(2005 a 2019)

Maior Ideb do território 

Menor Ideb do território 
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Entretanto, nem sempre tudo flui da forma ideal, e na trajetória de 

trabalho do ADE, apesar de todo cuidado e dedicação quando ocorrem 

as trocas de gestão municipal, ainda ocorrem rompimentos com a 

parceria e descontinuidade nos programas de políticas formativas. Outro 

problema enfrentado na região do Arranjo é que muitos municípios não 

fazem concursos, e seus profissionais são contratados mediante processo 

seletivo simplificado, ou até mesmo indicações políticas, impactando em 

grande rotatividade e desperdiçando esforços e investimentos formativos 

em profissionais que não seguem na rede. 
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O principal parceiro (técnico e financeiro) do ADE Chapada Diamantina 

e Regiões é o Icep (Instituto Chapada de Educação e Pesquisa), mas já 

houve outras fontes pontuais de financiamento, destinadas a apoios 

para ações/projetos específicos, entretanto os financiamentos são 

feitos sempre via Icep, e nunca diretamente aos municípios  . O Arranjo 

nunca pôde contar com nenhum convênio ou parceria com os Governos 

Federal e/ou Estadual, e nem tampouco conta com financiamentos 

vindo do PAR.

No contexto do ADE Chapada Diamantina e Regiões, os municípios 

que constituem o Arranjo têm flexibilidade para ajustar junto ao Icep 

um plano de trabalho que seja condizente com suas necessidades 

educacionais bem como com suas condições financeiras. A maioria 

das ações no âmbito territorial tem seu custo rateado entre todos os 

municípios, e além disso, os municípios têm espaços comuns territoriais 

e interterritoriais  nos quais os técnicos de todos os segmentos 

educacionais são formados articuladamente com seus pares. Essa ação 

territorial visa apoiar os municípios mais novos, que precisam de um 

plano de trabalho maior para garantir uma cultura de formação entre 

todos os educadores. Já os municípios mais antigos na parceria com o 

Icep possuem autonomia suficiente para formar seus educadores no 

âmbito municipal. 
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Parcerias e 
Financiamentos 
 - como 
o ADE 
viabiliza 
suas ações?
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Relacionamento e Transparência 
- como o ADE 
conversa com a 
sociedade? 
O ADE Chapada Diamantina e Regiões não possui um canal próprio de 

comunicação, entretanto o seu principal parceiro, o Icep, possui canais 

destinados a divulgar e compartilhar as ações e resultados do Arranjo. 

Dessa forma, a sociedade/comunidade da região é informada por meio das 

redes sociais do Icep e também pelo site institucional, e as informações 

costumam ser replicadas nos canais de cada um dos municípios, podendo 

ser tanto nas redes sociais quanto nos sites das respectivas prefeituras.

O Icep também é co-responsável pela publicação de resultados trimestrais 

e anuais do ADE, por meio do chamado Boletim de Ações. 
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Toda essa comunicação com a sociedade visa fortalecer as atuações do 

Arranjo no território, bem como ampliar a visibilidade da iniciativa e das 

ações em colaboração e divulgar as ações para que possam atingir o seu 

público.

Nos casos mais específicos, como a comunicação com as escolas, esta 

ocorre por e-mails e/ou aplicativo de mensagens (WhatsApp) diretamente 

entre equipes técnicas, diretores e coordenadores das redes municipais, 

inclusive para compartilhamento de materiais de uso comum. Já a 

comunicação com os pais, famílias e os próprios alunos fica a cargo das 

escolas e equipes técnicas, ou seja, não há uma comunicação que leve 

notícias do Arranjo diretamente a esse público.

Apesar de não haver no próprio Arranjo uma equipe dedicada a garantir 

que sejam atendidos todos os preceitos da transparência, o Icep, como 

parte da sua atuação como parceiro técnico do ADE, possui uma equipe 

composta por uma assessora jurídica, uma assistente jurídica e uma gerente 

administrativa e financeira que exercem esse papel, buscando garantir que 

sejam atendidos todos os preceitos da transparência no que se refere aos 

projetos executados no contexto do ADE.

24
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Avaliação Geral 
- o sentido do 
Arranjo e como 
enxergamos o 
futuro
O ganho de conhecimento, o compartilhamento de ideias e ações, o 

compromisso e a transparência são fatores que estimulam e consolidam 

a colaboração e mantêm a atuação dos municípios em forma de Arranjo 

de Desenvolvimento da Educação.

No ADE Chapada Diamantina e Regiões, temos uma trajetória que já 

marca 21 anos, e o trabalho é contínuo.
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O ADE Chapada 
Diamantina e Regiões 
poderia se tornar um 
Consórcio?
Há muito tempo existe um 

diálogo sobre a possibilidade 

de transformar o ADE em um 

consórcio, entretanto alguns 

fatores inibem essa decisão:

A rigidez da estrutura de 
consórcio versus a maior 
fluidez presente nos ADEs.

A ausência de interesse e 
compromisso de todos os 
integrantes do ADE 

A ausência de 
aprofundamento sobre o 
tema.

Pontos  de atenção
Devido à forma como 

nasceu o ADE Chapada, 

vem sendo necessário 

um forte e amplo 

trabalho para consolidar, 

especialmente para os 

próprios membros, no 

que constitui o Arranjo e 

qual o papel do parceiro 

Icep nessa relação. 

Em que avançamos?
O Arranjo viabilizou 

as ações de formação 

de educadores e, em 

consequência, a melhoria 

da aprendizagem dos 

alunos.



3 melhorias
para o ADE 
Chapada 
Diamantina e 
Regiões: 

A construção de uma identidade mais forte, 
por parte dos governantes, de que o ADE é 
formado pelos municípios. 

Aumentar o interesse e compromisso, 
alcançando todos os integrantes do ADE.

Ampliar os conhecimentos dos membros 
sobre o tema. 
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O que para nós é um 
grande destaque:
O ADE possibilitou, ao longo desses anos, uma 
trajetória de avanços em resultados educacionais 
dos quais temos nos orgulhado. Além disso, também 
destacamos as melhorias na organização da estrutura 
das secretarias de educação, nas quais existem, hoje, 
técnicos pedagógicos para garantir a continuidade 
dessa engrenagem de formação. Destaca-se, ainda, 
o papel dos secretários de educação totalmente e 
fortemente envolvidos nas discussões pedagógicas.  
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