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Resumo 
Neste artigo, apresentam-se reflexões sobre os “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” 
(ADEs), tomando como caso específico a proposta da Associação de Municípios da Grande 
Florianópolis (GRANFPOLIS) em parceria com o Instituto Positivo. O entendimento geral é de que, 
na perspectiva de influenciar o sistema nacional de educação, tais arranjos seriam um instrumento 
de gestão pública para fortalecer e implementar o regime de colaboração, cuja finalidade seria a 
melhoria da qualidade social da educação brasileira. O modelo insere-se no contexto de 
regulamentação de novas formas de cooperação entre os entes federados, incluindo os institutos e 
fundações ligados a empresas privadas e organizações diversas. No entanto, mais do que um 
instrumento de soluções colaborativas, essa modalidade de parceria configura uma nova estratégia 
de influência direta do setor privado na gestão da educação pública e, ao mesmo tempo, de expansão 
e controle do mercado educacional. 
Palavras chave: Arranjos da Associação de Municípios da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS); 
Instituto Positivo; Parcerias público-privadas.  
 

Abstract 
Educational Development Agreements (ADEs) discussed through an investigation of the specific 
case of the suggestion of the Association of the Municipalities of the Great Florianopolis 
(GRANFPOLIS) in a joint venture with the Instituto Positivo. The general agreement comprises 
arrangements that would be tools in public management to strengthen and implement the 
collaboration regime, aiming at improving the social quality of Brazilian education and, 
consequently, affecting the whole national system of education. The model is part and parcel of 
regulations in new cooperation forms between the federal units, including institutes and foundations 
linked to private enterprises and different organizations. However, rather than being a tool for 
collaborative solutions, the joint venture seems to be a novel strategy in the direct influence of the 
private sector within the management of public education and, at the same time, involving the 
expansion and control of the education market.  
Keywords: Arrangements of the Association of the Municipalities of the Great Florianopolis 
(GRANFPOLIS); Instituto Positivo; Partenariats public-privé.  
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Introdução 
 
 

Compreendemos que, na sociedade atual, o Estado privilegia a “dinamização das vir-
tualidades do sistema de mercado [...]’ e os processos que visam a acumulação do capital”; 
nesse domínio, “se inserem as políticas sociais públicas” (SGUISSARDI, 2015, p.876), como 
a da universalização da educação básica e de sua pretendida melhoria da qualidade. 

Redefinindo seu papel no sentido da “modernização política” e da construção de um 
“novo Estado democrático” (GIDDENS, 2005), o Estado adota o modelo gerencial e separa 
as funções de planejamento e de execução de serviços. A partir da década de 1990, diante da 
necessidade estrutural de expansão do capital, abandona o papel de executor, exime-se da 
incumbência de fornecer serviços de forma direta e, consequentemente, transfere para a 
sociedade civil e para as instituições do setor privado e público não-estatal funções e serviços 
que até então lhe eram exclusivos1. 

Conforme pode ser observado, as parcerias entre o público e o privado passaram a ser 
priorizadas na legislação brasileira. A Emenda Constitucional n° 19, de junho de 1998, 
modificando os princípios e as normas da administração pública, autorizou as mais variadas 
formas de parcerias, admitindo a destinação de recursos públicos para a esfera privada. A Lei 
Complementar n° 101, de maio de 2000, regulamentou a EC n° 19, estabelecendo normas 
para as finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Posteriormente, 
a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, instituiu normas gerais para a licitação e a 
contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios.  

Nos últimos anos, identificam-se inúmeras iniciativas de empresas privadas que, 
entrando no campo da educação pública, influenciam a gestão, os currículos das escolas e a 
formação de professores. Esse é o exemplo dos programas coordenados pelo Instituto Ayrton 
Senna (IAS), organização não governamental sem fins lucrativos fundada em 1994 
(PERONI, 2008).  

Comentando as novas estratégias para a ampliação da ação do setor privado na oferta da 
etapa de escolaridade obrigatória, Adrião e Borghi (2008) destacam as parcerias e 
diferenciam três possíveis modalidades: a) a compra de “sistemas de ensino” privados pela 
rede pública, na forma de materiais didáticos (em geral apostilados), b) a subvenção de vagas 
em instituições privadas; c) a “assessoria na gestão”. Em geral, essas parcerias têm sido 
firmadas pela rede pública municipal porque, com a descentralização da educação, cuja 
medida principal foi a municipalização do ensino, ocorre a transferência de responsabilidades 
da gestão das etapas iniciais da educação básica para os municípios, favorecendo “o 
surgimento de inúmeros arranjos localmente criados” (ADRIÃO; BORGHI, 2008, p.101).  

 Assim, desde 1996, com a exigência da municipalização do ensino fundamental, 
posteriormente implementada em nível nacional por meio da Emenda Constitucional nº 
14/96, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério (FUNDEF), surgiram condições para a atuação crescente das 
empresas na rede pública de ensino. Conforme atestam vários estudos (PERONI, 2003; 



 
Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs): [...] 

 

 
105 

ADRIÃO, BORGHI, 2008; ARELARO, 2008), a justificativa para isso foi a insuficiência de 
capacidade institucional, ou seja, as “dificuldades para a composição de um corpo técnico 
capaz de assumir a gestão local da educação”, proporcionando condições para ampliar “a 
busca de apoio junto ao setor privado” (ADRIÃO; BORGHI, 2008, p.105).  

As experiências com as novas formas de gestão das políticas educacionais para a 
educação básica pública, nas quais a participação de novos atores, particularmente de 
empresários vem sendo reconhecida como fundamental para o alcance de melhores 
resultados por parte das escolas, caracterizam-se, de nosso ponto de vista, como estratégias 
de quase-mercado2 e filantropia 3.03 (BALL, 2014). Além disso, vêm sendo configuradas 
novas estratégias de redefinição do relacionamento entre Estado e empresas privadas para 
fins de prestação de serviços públicos.  

Consideramos também que o envolvimento e a participação “filantrópica/voluntária” da 
sociedade como um todo e da comunidade empresarial nas questões educacionais são uma 
tendência mundial (PERONI, 2013; BALL, 2014). No Brasil, esse envolvimento tem 
ocorrido por meio da atuação de empresas privadas em fundações, institutos e ONGs, as quais 
vêm assumindo um papel na coordenação (monitoramento/controle de metas e resultados) e 
na execução de ações4.  

Neste artigo, a análise está concentrada nos “Arranjos de Desenvolvimento da 
Educação” (ADEs). Elaborados com base na perspectiva gerencial da administração pública, 
tais arranjos correspondem à busca por novas formas de coordenação e de cooperação 
intergovernamental, bem como à institucionalização de uma nova modalidade de parceria 
público-privada, ou seja, entre institutos e fundações ligados a empresas privadas e a 
organizações diversas, com foco na melhoria da educação básica brasileira.  

Considerando que tal parceria, mais do que um instrumento de soluções colaborativas 
que transpõem a administração pública, se configura como uma nova estratégia para que o 
setor privado influencie diretamente a gestão da educação básica pública e, ao mesmo tempo, 
expanda e controle o mercado educacional, focalizaremos o Arranjo da Associação de 
Municípios da Grande Florianópolis – Granfpolis em parceria com Instituto Positivo. 
Inicialmente, abordaremos a regulamentação do novo regime de colaboração na organização 
dos sistemas de ensino, ou seja, dos “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs), 
bem como os aspectos principais desse novo modelo de gestão pública, cuja justificativa é a 
almejada melhoria da “qualidade social” da educação. Em seguida, com foco na atuação do 
Instituto Positivo, destacaremos as motivações que o levaram a assumir o compromisso de 
apoiar as secretarias municipais de educação na implantação do modelo de cooperação 
mútua, bem como as principais orientações e ações de tal programa. Finalmente, 
analisaremos o protagonismo do empresariado brasileiro no regramento do novo regime de 
colaboração, operacionalizado como “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs). 
 
 
As bases legais e institucionais para a implementação dos “Arranjos de 
Desenvolvimento da Educação” (ADEs) como novo instrumento de gestão 
pública 
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Os “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs)5 fazem parte de uma proposta 

elaborada pelo movimento empresarial Todos Pela Educação (TPE) e se apresentam como 
instrumento de gestão pública para assegurar o direito à educação de qualidade em 
determinado território, bem como para contribuir na estruturação e aceleração de um sistema 
nacional de educação (BRASIL, 2011a). 

Seu surgimento reporta-nos ao contexto de elaboração do “Plano de Desenvolvimento 
da Educação” (PDE) em 2007. Araújo (2012, p.518) destaca que “a concepção de ADE’s 
aparece de forma sistemática, ainda que embrionária”, no documento “Plano de 
Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas”, cuja elaboração contou 
também com forte influência e participação do movimento empresarial Todos Pela Educação. 
Nos termos do documento: “[...] reduzir desigualdades sociais e regionais na Educação exige 
pensá-la no plano de país. O PDE pretende responder a esse desafio através de um 
acoplamento entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo 
educativo” (BRASIL, 2007a, p.6). 

Sua efetivação começou a ganhar forma no final de 2008, quando o Instituto Votorantim 
entrou em contato com o Todos Pela Educação para encontrar maneiras de atuar 
coletivamente em 12 municípios do Recôncavo Baiano, diagnosticados com baixos índices 
educacionais. Durante esse mesmo ano, o Todos pela Educação já vinha promovendo 
encontros envolvendo o MEC e a iniciativa privada, representada pelo Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (GIFE), para debater estratégias que evitassem a sobreposição de 
esforços e recursos entre os níveis de governo (IOEB, 2015).  

A partir de 2009, contando com o apoio do Todos Pela Educação e em parceria com 
diferentes instituições públicas e privadas, foram realizadas as primeiras experiências de 
ADEs. A primeira, incentivada pelo Instituto Votorantim, aconteceu no Recôncavo Baiano 
e, envolvendo 12 municípios, serviu de modelo e inspirou os demais. Outros arranjos foram 
operacionalizados no Agreste Meridional de Pernambuco, incentivado pelo SESI-PE com 
apoio do CNI, envolveu 23 municípios; no Corredor Carajás do Maranhão que, com o 
incentivo da Fundação Vale, foi estruturado pela Comunidade Educativa (CEDAC), 
envolvendo 16 municípios; e no Noroeste de São Paulo, a iniciativa, mediante a liderança do 
Município de Votuporanga, envolveu 18 municípios6 da região (BRASIL, 2011a).  

Com base nessas experiências, consideradas exitosas, foi formulada a proposta de 
“Arranjos de Desenvolvimento da Educação” com vistas à implementação do regime de 
colaboração entre os entes federados, com ênfase na colaboração horizontal entre os 
municípios e na construção de um sistema nacional de educação.  

O entendimento é de que a educação de qualidade para todos é um dos principais desafios 
a ser enfrentados no Brasil e que isso envolve a construção de um Sistema Nacional de 
Educação (SNE) e a implementação do regime de colaboração. Assim, o modelo de ADEs 
se apresenta como uma ferramenta para o fortalecimento e o estímulo à cooperação e ao 
associativismo entre os entes federados, particularmente entre municípios, no sentido da 
organização dos seus sistemas de ensino. 
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 Cabe destacar que ainda não existe uma legislação complementar para a regulamentação 
do regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, conforme 
preconizado no Art. 23, Parágrafo Único, Constituição Federal de 1988. Para o setor 
educacional, o Art. 211, em seu parágrafo 4º, define: “Na organização de seus sistemas de 
ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório” (BRASIL, 1998).  

 Nesse sentido, em razão da ausência de normatização do sistema nacional de educação 
e do regime de colaboração7, surgiu o interesse do empresariado para regulamentar os 
“Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs), bem como para obter seu 
reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), a fim de torná-lo instrumento de gestão 
pública para a melhoria da qualidade social da educação. O primeiro passo foi o 
encaminhamento da proposta ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2010. Por meio 
da Portaria CNE/CEB nº 7/2010, decorrente da Indicação do CNE/CEB nº 5/2010, foi 
composta uma comissão8 com a finalidade de analisá-la (BRASIL, 2011a). 

A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) com base no 
Parecer nº 09/2011 (BRASIL, 2011a), que foi homologado pelo MEC e publicado no DOU 
de 22 de novembro de 2011. Na Resolução nº 01/2012 (BRASIL, 2012a) encontra-se a 
regulamentação da proposta. No Art. 7º consta que: “O ADE pode assumir o modelo de 
consórcio, nos termos da Lei nº 11.107/2005, constituído exclusivamente por entes federados 
como uma associação pública ou como entidade jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, podendo realizar acordos de cooperação e parceria com órgãos públicos e 
instituições privadas e não governamentais”. Ressaltamos que o Consorcio público é pessoa 
jurídica formada exclusivamente por entes da Federação. Assim,  

 
[...] na forma da Lei no 11.107/2005, para estabelecer relações de cooperação 
federativa para a realização de objetivos de interesse comum, constituída como 
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza 
autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. A 
associação dos entes federados na formação de consórcios públicos pode ocorrer 
mediante a participação de entes de uma mesma esfera de governo. Esta envolve 
a participação apenas de Municípios, ou de Estados e o Distrito Federal. Pode 
ocorrer também a constituição de consórcios públicos com a participação de entes 
de duas ou das três esferas de governos da Federação, ou seja, Municípios, Estados 
e Distrito Federal, e União. Entretanto, conforme estabelece o Art. 36 do Decreto 
Federal no 6.017/2007, a União somente participará de consórcio público de que 
também faça parte o Estado ou todos os Estados em cujos territórios estejam 
situados os Municípios consorciados (BRASIL, 2011a, p.8). 
 

Portanto, esse regime de colaboração é considerado um “novo” tipo (ARGOLLO; 
MOTTA, 2015), pois é aberto para que os municípios possam atuar coletivamente, em 
parceria e colaboração com estados, Ministério da Educação e com, institutos e fundações 
ligados a empresas privadas.  
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Ao analisar o processo de normatização do ADEs, Araújo (2012, p.522-523) chama a 
atenção para o fato de que a proposta do empresariado, ligado ao movimento Todos Pela 
Educação, ganhou força no debate parlamentar. Desconsiderando a normativa jurídico-
política, bem como os educadores que, na Conferência Nacional de Educação (CONAE 
2010)9, discutiam a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, tal movimento tomou 
o que ela denomina de “atalho silencioso do empresariado”. A autora argumenta que “[...] o 
regime de colaboração para a educação só pode ser regulamentado por Lei complementar, o 
que requer aprovação no Congresso Nacional por quórum qualificado” (ARAÚJO, 2012, 
p.522-523). 

Em 28 de setembro de 2011, no intuito de promover a institucionalização e estimular a 
implantação de arranjos educativos, foi apresentado no âmbito do legislativo o Projeto de Lei 
nº 2.417/201110, de autoria do Deputado Alex Canziani (PTB-PR).  

Ressaltamos que, durante o processo de reestruturação do Ministério da Educação, foi 
instituída a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), pelo Decreto nº 
7.480, de 16 de maio de 2011. Dentre suas atribuições, consta a de estimular e ampliar o 
regime de cooperação entre os entes federativos, apoiando o desenvolvimento de ações para 
instituir um Sistema Nacional de Educação (BRASIL, 2011c, p.9). Essa Secretaria tem 
desempenhado um papel relevante para que sejam instituídos os arranjos educacionais, 
conforme indicado em seu Relatório de Gestão do Exercício 2013: “[...] Compete à SASE 
propor o aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos de cooperação federativa, o que pode 
ser feito pela via do estímulo às ações de cooperação e colaboração em territórios formados 
por grupos de municípios” (BRASIL, 2013, p.22). Nos relatórios subsequentes (BRASIL, 
2015a; BRASIL, 2016), o MEC informa ter dado prosseguimento ao aperfeiçoamento dos 
“mecanismos e instrumentos de cooperação federativa, estimulando as formas de 
colaboração, desempenhando um papel mediador, indutor e facilitador da pactuação” 
(BRASIL, 2016, p. 54).  

O MEC, em continuidade à homologação do Parecer CNE/CEB nº 09/2011, criou um 
grupo de trabalho, por meio da Portaria nº 1.238, de 11 de outubro de 2012, para elaborar 
estudos sobre a implementação do regime de colaboração na forma de ADEs. Dentre outras 
atribuições, esse grupo deveria “discutir conceitos, elencar experiências relevantes de 
organização territorial e formas de colaboração já implantadas ou em implantação, 
caracterizando-as, identificando êxitos e dificuldades”. Competia-lhe também “aprofundar 
estudos sobre a constituição de consórcios públicos como forma de consolidação dos 
arranjos, sobre vulnerabilidades educacionais com foco microrregional, sobre possibilidades 
de aporte de recursos e sobre o direcionamento de ações e programas de apoio” (BRASIL, 
2012b, p.1). Os trabalhos foram concluídos em julho de 2015, resultando na divulgação de 
um relatório final pelo MEC (BRASIL, 2015b). A incorporação do ADEs pelo “Plano 
Nacional de Educação - PNE (2014/2024)” foi mais um passo decisivo para o fortalecimento 
dos vínculos entre os arranjos e o regime de colaboração. Conforme previsto no § 7º do Artigo 
7º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação: “O 
fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a 
adoção de arranjos de desenvolvimento da educação” (BRASIL, 2014, p.46).  
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Cabe destacar, ainda, que a institucionalização do modelo de arranjos teve impulso com 
a ação do MEC em parceria com organismos internacionais, a exemplo da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) Conforme Paolo Fontani 
(IOEB, 2015, p.4), coordenador do setor de educação da UNESCO, a organização “se 
colocou à disposição do MEC, CNE e outras partes envolvidas para ajudar a compreender e 
desenvolver melhor o modelo”. Conforme Relatório do MEC/SASE, dentre as ações 
desenvolvidas em 2012 consta:  

 
Estabeleceu parceria com a UNESCO por meio de Projeto de Cooperação Técnica 
denominado ‘Sistema Nacional Articulado de Educação: Políticas Públicas 
Pactuadas em Regime de Colaboração’, com o objetivo de contribuir para a 
elaboração de uma proposta de Sistema Nacional de Educação capaz de assegurar 
a articulação entre os entes federados, bem como a efetivação do regime de 
cooperação e colaboração, normatizando, coordenando e regulamentando o 
ensino público e privado para oferta de uma educação de qualidade no país e, na 
atuação junto aos planos estaduais e municipais de educação para que estejam 
alinhados em torno das metas do Plano Nacional de Educação, nos conselhos de 
educação visando a uma gestão democrática da educação, nos arranjos, ações 
consorciadas, instâncias colegiadas e pactos interfederativos e na valorização dos 
profissionais de educação. Desta Ação Orçamentária foi repassado para a 
UNESCO o montante de R$ 6.879.000,11 (seis milhões, oitocentos e setenta e 
nove mil e onze centavos) para atendimento dessas atividades (BRASIL, 2012c, 
p.38). 
 

O passo mais recente na institucionalização e no avanço dessa política no Brasil foi dado 
em 217 pelo Movimento Colabora Educação11. Almejando fomentar e fortalecer ações 
colaborativas entre os entes federados, o Movimento, por meio da consulta a gestores 
públicos, está realizando estudos para construir um “Mapa das Experiências de Regime de 
Colaboração em Educação” atualmente existentes no país. Segundo o Especialista em 
Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), João Marcelo Borges, o 
“mapeamento vai nos ajudar a entender melhor o que já está sendo feito, para podermos 
apoiar e difundir boas experiências”12. O Instituto Positivo também informa ter dado início 
em 2017 a um estudo “com a finalidade de conhecer metas e estratégias de implantação e 
funcionamento de cada um dos arranjos existentes no país”13. 

Os caminhos trilhados para a construção, a institucionalização e a implementação do 
modelo de “Arranjo de Desenvolvimento da Educação” (ADEs) revela-nos que, desde 2009, 
os grupos empresariais, com o apoio dos poderes executivo e legislativo, dentre os quais 
MEC/SASE e CNE, vêm se articulando para regulamentar esse regime de colaboração de um 
“novo tipo” (ARGOLO; MOTA, 2015) entre entes federados e sociedade civil, na 
perspectiva de influenciar na construção do sistema nacional de educação14. Ao mesmo 
tempo, constroem-se consensos sobre o novo modelo de gestão pública que, baseado no 
conceito de arranjos educativos territoriais, envolve a atuação conjunta das redes municipais 
de educação com empresas privadas e organizações não governamentais. Desse modo, 
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observa-se que as medidas jurídico-institucionais abrem caminho para outra metodologia de 
gestão dos sistemas de ensino público municipais, envolvendo a atuação direta do 
empresariado na gestão das redes municipais de educação pública.  
 
 
Os “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs): outra metodologia 
de gestão dos sistemas de ensino público municipais 
 

A proposta de “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs) é apresentada como 
um instrumento de gestão pública cuja finalidade é a melhoria da qualidade social da 
educação, tendo como foco, entre outros aspectos, o acesso, a permanência, a aprendizagem 
e a conclusão de estudos. Segundo Parecer da Comissão ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE), seus objetivos centrais são, por meio de uma ação conjunta com o Ministério da 
Educação (MEC) e outros parceiros, desenvolver uma metodologia de apoio a municípios de 
maior vulnerabilidade social e econômica no sentido de alavancar ações e indicadores 
educacionais, melhorar a qualidade da educação no âmbito local e promover o fortalecimento 
do Regime de Colaboração (BRASIL, 2011a). 

Para sua execução, é necessária a cooperação das instituições e organizações 
educacionais que atuam na área territorial comum, o que implica formas de associativismo 
territorial e trabalho em rede. São necessárias também articulações horizontais entre 
municípios, os “[...] protagonistas e atores centrais no processo que visa assegurar o direito 
às duas primeiras etapas da Educação Básica (educação Infantil e Ensino Fundamental) [...]” 
(BRASIL 2011a, p.4).  

Com diversas justificativas, como a fragilidade gerencial, a falta de recursos dos 
municípios e a necessidade de fortalecê-los, o modelo propõe a reconfiguração da gestão 
pautada no trabalho em rede e em estruturas mais flexíveis. Nos termos do Parecer do 
CNE/CEB nº 9/2011, “[...] a formação de redes cooperativas vem ganhando cada vez mais 
espaço na gestão das políticas públicas. Um sistema trabalhando em rede favorece a 
inovação, como consequência da experimentação, e a interação cooperativa entre os 
diferentes tipos de organização”. Considera-se que as estruturas mais flexíveis aumentam “a 
velocidade das respostas” e ampliam “a capacidade de ajuste às mudanças” (BRASIL, 
2011a).  

O trabalho em rede pressupõe um conjunto de municípios que “unidos pela proximidade 
geográfica e características sociais e econômicas semelhantes” buscam “trocar experiências 
e solucionar conjuntamente dificuldades na área da Educação” (BRASIL, 2011a, p.2). 
Portanto, envolvendo uma mesma área geográfica, esse trabalho ultrapassa os limites de um 
só município e evita a sobreposição de esforços. Nesse sentido, pode ser definido como “uma 
forma de colaboração territorial basicamente horizontal, instituída entre entes federados, 
visando assegurar o direito à educação de qualidade e ao seu desenvolvimento territorial e 
geopolítico” (BRASIL, Art. 2º, 2012a).  

Assim, buscando superar o modelo que se restringia às redes de ensino, bem como obter 
coordenação e cooperação entre os diversos níveis de governo, o regime de colaboração 
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horizontal (entre os entes federados do mesmo nível, no caso dos municípios), articulado com 
o tradicional regime de colaboração vertical (reunindo estados, municípios e até mesmo a 
União), visa, entre outros aspectos: garantir o direito à educação; fortalecer a democratização 
das relações de gestão e de planejamento integrado; aplicar eficientemente e de forma 
solidária os recursos com fins idênticos ou equivalentes; estruturar planos intermunicipais de 
educação visando o desenvolvimento integrado e harmonioso do território e a redução de 
disparidades sociais e econômicas locais; utilizar esses planos como referência para a 
elaboração, execução e avaliação dos projetos político-pedagógicos das escolas (BRASIL, 
2012a). 

A principal estratégia para sua implementação consiste na ação coordenada das 
instituições públicas responsáveis pela educação nos municípios articulados, incluindo ou 
não as “instituições privadas e não-governamentais, mediante convênios ou termos de 
cooperação, sem que isso represente a transferência de recursos públicos para estas 
instituições e organizações” (BRASIL, Art. 2º, § 1º, 2012a).  

As ações coordenadas, cujo objetivo é assegurar o direito à educação de qualidade, 
utilizam os indicadores15 do “Plano de Ações Articuladas” (PAR)16 e tomam por base quatro 
eixos fundamentais, previstos nas metas do “Plano de Desenvolvimento da Educação” 
(PDE)17: I) gestão educacional; II) formação de professores e dos profissionais de serviço e 
apoio escolar; III) práticas pedagógicas e avaliação; IV) infraestrutura física e recursos 
pedagógicos (BRASIL, 2011b, p. 1). No Art. 4º do Projeto de Lei nº 2417/2011, que tramita 
no Congresso Nacional e dispõe sobre “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs), 
consta:  

 
§ 1º Cada um desses eixos deve ser desdobrado em indicadores que permitam sua 
avaliação padronizada em cada um dos Municípios envolvidos, de acordo com 
escalas simples de valoração, de preferência com no máximo quatro níveis de 
conceituação.  
§ 2º O diagnóstico realizado com base nos eixos e indicadores referidos neste 
artigo servirá de base para identificação das ações prioritárias comuns a ser 
desenvolvidas cooperativamente pelos Municípios integrantes do ADE (BRASIL, 
2011b, p. 2). 
 

Em suma, a proposta de cooperação intermunicipal, por meio da metodologia de trabalho 
em rede, tem a finalidade específica de auxiliar os municípios a alavancar ações e indicadores 
educacionais contidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de forma 
a se obter melhoria na qualidade do ensino. Sua referência é o Plano de Ações Articuladas 
(PAR) elaborado por cada município participante como parte do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2007, e que se 
apresenta como ferramenta de diagnóstico e planejamento da educação municipal.  

A estruturação de um ADE exige a elaboração de um mapa estratégico, conforme a 
Resolução nº 01/2012, Art. 4º, Inciso VI: “[...] indicando não só as ações priorizadas, como 
também os resultados esperados com base nas metas acordadas entre os entes federados 
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participantes do arranjo, tendo por objetivo promover a qualidade social da educação local 
mediante ações colaborativas (BRASIL, 2012a, p.2). Ou seja, o mapa  

 
[...] deve funcionar como um guia do arranjo, visto que para cada dimensão estão 
explicitados os indicadores que serão trabalhados em conjunto pelos Municípios. 
Elaborado como documento final da reunião da priorização, ele se constitui assim 
em um importante instrumento de orientação durante o processo de 
implementação das ações prioritárias, que farão com que as metas do PAR sejam 
alcançadas (BRASIL, 2011a, p. 14). 
 

A gestão dos arranjos pode ser conduzida por um gestor local, “em conjunto com o 
Conselho de Gestão Intergovernamental, tendo não só a responsabilidade de mobilizar, gerir 
e organizar os principais eventos e ações do arranjo, como também de assegurar que as ADEs 
planejadas sejam efetivamente implementadas”. Deve-se definir “com clareza os papéis e 
responsabilidades de cada um dos integrantes [...]” (BRASIL, 2011a, p.17-18). 

 Outro elemento a ser considerado na discussão dos arranjos é o associativismo 
territorial horizontal e vertical, entendido como uma aliança entre governos para “construir 
mecanismos e arenas capazes de articular a ação das esferas governamentais, propiciando um 
ambiente negociação e cooperação” (ABRUCIO, 2012, p.19).  

De acordo com os proponentes, os benefícios são diversos: os arranjos podem contribuir 
para superar a fragilidade das estruturas de administração em boa parte dos municípios e 
estados brasileiros, para superar a escassez e a fragilidade de quadros técnicos que se enfrenta 
na elaboração de planos e projetos de financiamento da educação, para reduzir os efeitos 
negativos das descontinuidades das políticas públicas na área da educação em razão das 
sucessões de mandatos governamentais, especialmente na esfera municipal (BRASIL, 
2011a).  

Um dos caminhos propostos para o associativismo territorial é o modelo de 
consorciamento. O consórcio público seria um “instrumento de cooperação técnica e 
financeira” entre os entes federados, podendo se “constituir num importante espaço de 
diálogo e fortalecimento das relações entre o poder público e as organizações da sociedade 
civil, articulando parcerias, convênios, contratos e outros instrumentos congêneres ou 
similares, facilitando o financiamento e a gestão associada ou compartilhada dos serviços 
públicos” (BRASIL, 2011a, p.8). Cabe mencionar que a principal diferença entre os ADEs e 
os consórcios intermunicipais, que existem desde a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, é 
que tais consórcios só podem ser aplicados entre entes federados públicos, excluindo, 
portanto, empresas e institutos. Isso expõe o limite jurídico e legal da proposição.  
 
Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) como uma nova 
estratégia para a expansão e o controle do mercado educacional 
 

Alguns estudos (ABICALIL, 2013; ARAÚJO, 2013; OLIVEIRA, GANZELI, 2013) têm 
dado destaque para as novas relações intergovernamentais voltadas para o desenvolvimento 
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da educação, nas quais participam as unidades subnacionais e o governo central. Destacam 
também a criação de novas estratégias para as disputas do fundo público, nas quais se 
observam novas formas de regramento do regime de colaboração, da constituição de fundos 
e do estabelecimento de convênios, contratos, consórcios e arranjos diversos. Tais estratégias 
teriam como finalidade a transferência de recursos públicos federais diretamente para as 
administrações municipais.  

A Resolução nº 01/2012 (BRASIL, Art. 2º, § 1º, 2012a) define que as parcerias não 
representam a transferência de recursos públicos para as instituições privadas e organizações 
não-governamentais. É o que se destaca no Parecer nº 9/2011 do CNE/CEB: “É importante 
ressaltar que esta colaboração ocorra sem que haja para isso transferência de recursos 
públicos para tais instituições e organismos privados” (BRASIL, 2011a, p.18, grifos no 
original), ou seja, a perspectiva seria a da “filantropia” (ARGOLLO; MOTTA, 2015). Quanto 
a isso, concordamos com Araújo (2012, p.519) quando se manifesta a respeito da necessidade 
de se “[...] indagar quais seriam os interesses e as contrapartidas das mesmas para se 
engajarem nos arranjos, contribuindo para o avanço da teorização sobre as relações entre o 
público e o privado ou sobre a teorização relacionada ao quase-mercado nas políticas 
educacionais”. 

No que se refere ao financiamento dos ADEs, mediante consórcio público, o Parecer de 
nº 9/2011 CNE/CEB indica:  

 
[...] no que se refere às receitas para a constituição de um fundo, que possibilitará 
ao consórcio a efetivação de sua missão, os entes participantes do consórcio 
poderão contribuir com parcela de suas receitas correntes (oriundas do Contrato 
de Rateio), bem como arrecadar receitas a partir dos serviços prestados, e destinar 
as receitas provenientes de convênios com entes não consorciados, como da União 
(Fundo Nacional de Saúde, educação etc.) (BRASIL, 2011a, p.8).  
  

O mesmo Parecer aponta a possibilidade de constituição de consórcios públicos como 
“[...] importante instrumento de cooperação técnica e financeira entre governos municipais, 
estaduais, do Distrito Federal e da União para desenvolvimento de projetos, obras, serviços 
e outras ações” (BRASIL, 2011a, p.8), o que facilitaria o financiamento e a gestão associada 
ou compartilhada dos serviços públicos. Porém, cabe lembrarmos Araújo (2012, p.522): “A 
diferença entre os ADE’s e os consórcios públicos é que os arranjos podem contar com a 
participação de instituições privadas e não governamentais. Os consórcios só podem ser 
aplicados entre entes federados públicos, o que exclui empresas, institutos e organizações 
não-governamentais”. 

Outras indicações sobre o financiamento do ADEs podem ser observadas no Projeto de 
Lei nº 2417/2011, que, em seu Art. 1º, dispõe:  

 
A União estimulará e considerará, de modo prioritário, para efeitos da assistência 
técnica e financeira referida no art. 211, § 1º da Constituição Federal, os entes 
federados que se articularem em rede, sob a forma de Arranjos de 
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Desenvolvimento da Educação (ADE), nos termos definidos nesta Lei (BRASIL, 
2011b, p.1). 
 

No Art. 3º do mesmo projeto de lei é prevista a articulação das instituições públicas e 
particulares, sediadas nos “arranjos educativos territoriais”. Nos termos do documento:  

 
Art. 3º Um Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) promoverá a ação 
coordenada das instituições públicas responsáveis pela Educação nos Municípios 
articulados e de todas as outras instituições, públicas e particulares, neles sediadas 
com interesse manifesto em promover a melhoria da educação no território 
abrangido (BRASIL, 2011b, p.2). 
 

O referido projeto de lei, ao almejar a institucionalização e estimular a cooperação entre 
municípios, com o apoio da União, para a melhoria da qualidade da educação, prevê que “os 
Municípios reunidos em ADE ocupariam posição prioritária para recebimento da assistência 
técnica e financeira da União, prevista na Constituição Federal” (BRASIL, 2011b, p.4). 

A questão do financiamento da educação para o formato de ADEs encontra-se ainda 
indefinida, mas é possível identificar a intencionalidade de destinação de recursos do Fundo 
Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) para projetos e programas implementados de modo 
consorciado ou em forma de ADE. Esse aspecto pode ser observado na Portaria nº 1238, de 
11 de outubro de 2012, a qual, no âmbito da Secretaria de Articulação com os 
Sistemas de Ensino (SASE) (BRASIL, 2013), institui o Grupo de Trabalho-ADE, cuja 
finalidade seria elaborar estudos sobre a implementação desse regime de colaboração. O Art. 
3º, Inciso VI, refere-se à importância de se aprofundar estudos sobre “a possibilidade de 
utilização dos recursos [...] FUNDEB para projetos e programas implementados de modo 
consorciado ou em forma de Arranjos de Desenvolvimento da Educação”. Segundo o Inciso 
VII do mesmo artigo, seria tarefa do GT; “analisar a possibilidade de transferência de 
assistência técnica e ou financeira por parte do [Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação] FNDE ou do MEC como mecanismo de colaboração e compartilhamento de 
competências” (BRASIL, 2012b).  

No relatório final do GT-ADE, consta que, no caso dos “Arranjos de Desenvolvimento 
da Educação”, os mecanismos de financiamento “inexistem ou são pouco transparentes”. 
Nesse relatório, é analisada a atual legislação do FUNDEB, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007, a qual, em seu Art. 7º, prevê que a parcela da complementação da União, “a ser fixada 
anualmente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de 
Qualidade”, limitada ao percentual de “até 10% (dez por cento)”, poderá “ser distribuída para 
os Fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação 
básica”. No Parágrafo Único, Inciso I, desse mesmo artigo, consta que, para a distribuição da 
parcela de recursos da complementação, levar-se-á em consideração: “a apresentação de 
projetos em regime de colaboração por Estado e respectivos Municípios ou por consórcios 
municipais” (BRASIL, 2007b, p.3). Embora o grupo entenda que, no caso dos consórcios 
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intermunicipais, “não parece haver incoerência em promover e induzir a ação colaboração e 
cooperativa entre sistemas e entes federativos”, recomenda: “Tais dispositivos precisam ser 
melhor testados e, certamente, devem ser objeto de reflexão e encaminhamento pela 
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade”, no 
âmbito do FUNDEB (BRASIL/MEC, 2015b, p.71).  

Segundo o relatório, existe “ainda outra possibilidade, porém com exigência de ajuste 
na legislação: utilizar os fatores de ponderação do FUNDEB para estimular e apoiar 
consórcios públicos constituídos”. Nesse caso, a sugestão seria: “Aqueles entes que 
propusessem iniciativas em regime de colaboração em tópicos de política educacional 
poderiam obter recursos adicionais” (MEC, 2015b, p.72). Portanto, fica evidente que se 
investigam as possibilidades de destinação de recursos do FUNDEB para os ADEs.  

Abordando as novas formas de disputa pelo fundo público ampliado, alguns autores 
compreendem que as propostas de ADEs coincidem com a apresentação de “estratégias para 
conformar um arcabouço jurídico normativo que permita atuar diretamente sobre os recursos 
federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do 
Magistério (FUNDEB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)” 
(ABICALIL, 2013, p. 803). Tais propostas coincidiriam também com os  

 
Programas de Desenvolvimento Regional Sustentável, derivados de 
empreendimentos de grande impacto promovidos por investimentos públicos 
diretos e incentivados por Fundos de Desenvolvimento Regional com recursos 
orçamentários, concessão de financiamento em condições especiais a 
empreendimentos privados e, mesmo, parcerias público-privadas (ABICALIL, 
2013, p.820). 
 

Ao se referir à parcela de complementação da União, a ser fixada anualmente pela 
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, 
Abicalil (2013) destaca:  

 
Considerada a complementação adicional da União para o ano de 2012, através 
da Portaria do MEC n. 344, de 24 de abril de 2013, essa parcela alcançou a maior 
parte do montante que foi distribuído (R$ 1,3 bilhão), cumprindo a Resolução n. 
7, de 26 de abril de 2012, daquela Comissão Intergovernamental. A mesma 
destinação está prevista em R$ 1,07 bilhão para 201318. Esses recursos são 
transferências diretas da União, adicionais aos que os estados e municípios já 
dispõem para a manutenção e o desenvolvimento da educação básica pública, cuja 
destinação legal está considerada na LDB (ABICALIL, 2013, p.807).  
 

Cabe-nos mencionar que, nos termos do Art. 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - Lei nº 9394/96, serão consideradas despesas para manutenção e desenvolvimento do 
ensino as que se destinam a:  

 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 
educação; 
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II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino; 
III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 
disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar (BRASIL, 1996, p.4). 
 

Abicalil (2013, p.809) argumenta ainda, que, se consideradas as receitas de impostos e 
do Salário Educação19, os estados e municípios, dispõem de quatro vezes mais recursos para 
a educação básica do que a União. Se “mantida essa proporção nas destinações na soma dos 
incisos IV, V e VIII do artigo 70 da LDB, tratar-se-ia de uma cifra próxima de R$ 4 bilhões 
anuais agregados potencialmente ao complemento da União”. Segundo o autor: “Não há 
informações seguras estratificadas para sua confirmação”, o que “demandaria uma pesquisa 
nacional mais acurada”. Entretanto, ressalta:  

 
O fato é que tais volumes de recursos potencializam um mercado de R$ 5 bilhões 
anuais em consultorias, mobilização social, eventos, seminários, fóruns, 
programas de formação continuada, de gestão de pessoas, de assessorias 
pedagógicas e de planejamento, de oficinas didáticas, de organização curricular, 
de materiais complementares para os chamados currículos estruturados e de 
suporte pedagógico para preparação de exames massivos, entre outras atividades. 
Tais insumos são realizados por contratações pulverizadas entre os 5.570 
municípios, os 26 estados e o Distrito Federal para provimento de suas respectivas 
redes de ensino oficiais [...] (ABICALIL, 2013, p.807-809).  
 

Em suma, desde o ano de 2009, várias instituições vêm assumindo o compromisso de 
apoiar as secretarias municipais de educação de diferentes lugares do país na implantação de 
um modelo estratégico de cooperação, especialmente os “Arranjos de Desenvolvimento da 
Educação” (ADEs). Nesse contexto, encontram-se o Instituto Votorantim, a Fundação Vale, 
o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Positivo. Alguns desses grupos contam com o apoio do 
Todos Pela Educação e integram o Grupo de Institutos e Fundações de Empresas (GIFE), 
indicando a materialidade de um projeto que, de nossa perspectiva, tem por objetivo construir 
um modelo de cooperação em rede entre os municípios, envolvendo novas relações entre 
público e privado que possam assegurar o aporte institucional do Estado para a realização de 
empreendimentos empresariais e expansão do capital financeiro-industrial.  

Com esse entendimento, com o objetivo de expor como essa política vem se 
materializando, abordaremos a experiência mais recente: o ADE-Granfpolis estabelecido em 
parceria com o Instituto Positivo.  
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Gestão da rede municipal mediante ADE em parceria entre o Instituto 
Positivo e a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis 
(GRANFPOLIS) 
 

O Grupo Positivo é uma holding brasileira sediada em Curitiba e atua nos ramos de 
educação privada (escolas, universidade e cursos pré-vestibular), gráfico-editorial e 
informática20. Em 2012, o Grupo criou o Instituto Positivo, uma organização sem fins 
lucrativos que assume a educação como principal eixo de atuação. Conforme indicado no seu 
website, seu objetivo é “melhorar e qualificar a educação pública brasileira”. 

O Instituto Positivo atua como gestor do Investimento Social Privado do Grupo Positivo, 
direcionando-o para projetos e iniciativas que “contribuam para o aumento da qualidade da 
educação básica” em três frentes: 1) Fortalecimento da Gestão Municipal para a Educação; 
2) Produção e Disseminação de Conhecimento; 3) Mobilização Social Estruturada”21. 
Caracterizado como uma organização social de interesse público (OSCIP) é administrado por 
um Conselho de Governança22

.  
Em 2015, o Instituto Positivo definiu como prioridade o programa “Arranjos de 

Desenvolvimento da Educação” (ADEs) com o “objetivo de tornar o instituto uma referência 
em estudos sobre a temática de ADEs e, principalmente, contribuir para novas iniciativas de 
implantação”23. Conforme mencionado, por meio do programa, o Instituto assumiu “o 
compromisso de apoiar as secretarias municipais de educação a implantarem um modelo 
estratégico de cooperação”.  

O Programa Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) em parceria com o 
Instituto Positivo, lançado oficialmente em novembro de 2015, atende 22 Municípios de 
Santa Catarina em parceria com a Associação de Municípios – Granfpolis24. O trabalho na 
região teve início em 2015, com previsão de finalização para o final 2017. Esse prazo, porém, 
poderá ser estendido. 

 
Considerando os municípios participantes do ADE neste território25, ao todo, 
“existem 422 escolas públicas municipais que atendem a 82.274 estudantes na 
educação básica. O volume de alunos está assim distribuído: 29.796 alunos nos 
anos iniciais, 17.223 nos anos finais, 16.430 nas pré-escolas, 13.227 nas creches, 
4.302 no EJA e 1.296 na educação especial”. Considerando o indicador de 
desenvolvimento da educação básica (IDEB), “a média dos resultados do 
território nos anos iniciais é de 6,18 e para os anos finais – 3,65” (Disponível em: 
http://www.institutopositivo.org.br/pt/projeto/21-arranjos-de-desenvolvimento-
da-educacao-ade Acesso em: 18 out. 2017). 
 

Em relação à metodologia de trabalho, conforme informado na website do Instituto 
Positivo, as etapas a ser seguidas para a implantação do ADE-Granfpolis são:  

  
1ª Etapa - Mobilização dos Municípios  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Holding
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://www.institutopositivo.org.br/pt/projeto/21-arranjos-de-desenvolvimento-da-educacao-ade
http://www.institutopositivo.org.br/pt/projeto/21-arranjos-de-desenvolvimento-da-educacao-ade
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Apresentação da proposta aos secretários de educação, prefeitos e outros 
profissionais/organizações relevantes. Os representantes dos Municípios, em 
comum acordo com a proposta, assinam termo de parceria e elegem, entre os 
secretários de educação, um líder que os representará coletivamente.  
2ª Etapa - Levantamento de indicadores 
O Instituto Positivo conduzirá a realização do diagnóstico educacional e 
situacional do território, a fim de identificar os principais pontos de atenção para 
a melhoria da educação dos municípios. Os secretários de educação deverão 
discutir conjuntamente tais indicadores visando a identificação das prioridades 
para a construção de um plano de ação territorial.  
3ª Etapa - Construção de um plano de ação conjunto 
Com base nos indicadores levantados, os Municípios construirão um plano de 
ação territorial em que elegerão prioridades a serem atendidas. No plano de ação 
serão apresentadas metas, prazos e responsáveis.  
4º Etapa - Execução do plano de ação 
Os Municípios, apoiados por parceiros locais ou nacionais, executarão o plano de 
ação do território. 
5ª Etapa - Implantação do Conselho Consultivo: 
O Instituto Positivo estimulará a formalização de um espaço aberto de debate 
entre os parceiros do programa, com os objetivos de: 
• Apresentar e debater os resultados obtidos pelo programa 
• Buscar soluções para desafios relacionadas ao atingimento das metas 
• Debater novas ideias e rumos para a sustentabilidade do programa 
Serão convidados a fazer parte desse conselho os representantes de movimentos 
da sociedade civil, Undime, Conselhos Estaduais, Federação das Indústrias, 
Representantes da Academia, empresários locais, entre outros. 
6ª Etapa - Monitoramento do plano de ação 
O Instituto Positivo, em parceria com os municípios e parceiros, realizará o 
monitoramento dos projetos, prazos e resultados. 
7ª Etapa - Avaliação do processo: 
O Instituto Positivo, em parceria com os municípios e parceiros, procederá a 
avaliação do programa, a fim de consolidar os resultados, os aprendizados e as 
possibilidades de encaminhamentos futuros (Disponível em: 
http://www.institutopositivo.org.br/pt/projeto/21-arranjos-de-desenvolvimento-
da-educacao-ade Acesso em: 18 out. 2017).  
 

 Para o Instituto Positivo, a gestão mais horizontalizada é aquela que tem a colaboração 
como seu eixo norteador. No entanto, não basta apenas ter o desejo de colaborar, é preciso 
aprender a trabalhar em rede, bem como adotar um método que permita que a colaboração 
seja traduzida em ações26. Assim, com base no diagnóstico educacional e situacional do 
território e na identificação dos principais pontos de atenção para a melhoria da educação dos 
municípios, “o modelo estimula a construção e o monitoramento de um plano de ação 
conjunto entre os municípios, voltado à troca de experiências e melhoria da educação” no 
referido território27.  

http://www.institutopositivo.org.br/pt/projeto/21-arranjos-de-desenvolvimento-da-educacao-ade
http://www.institutopositivo.org.br/pt/projeto/21-arranjos-de-desenvolvimento-da-educacao-ade
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Cabe destacar que o Instituto já desenvolveu um “Sistema de Monitoramento 
Educacional do Brasil” (SIMEB), uma ferramenta tecnológica para, acompanhar e informar, 
por meio de indicadores, qual é a qualidade da educação pública municipal. 

Para a execução do plano de ação, foram fixadas quatro metas a ser alcançadas pelas 
redes de ensino até o final de 2017. São elas: 

 
1) Criar a "Avaliação Externa Territorial de Aprendizagem Escolar" nos 22 
municípios para compreender dois fenômenos: não aprendizagem e consequente 
retenção escolar; 
2) Reduzir a distorção entre idade e ano em que o aluno está matriculado de 
16,6% para 10% em SC - a média nacional é de 18,4% - a partir da qualificação 
do fluxo escolar nas turmas do Ensino Fundamental; 
3) Implantar em sua totalidade a lei que prevê 1/3 de hora-atividade aos 
professores; 
4) Conceber um "Programa de Avaliação Institucional" para identificar macro e 
microproblemas e diminuir o tempo de resposta a esses desafios (Disponível em: 
http://www.granfpolis.org.br/noticias/index/ 
ver/codNoticia/342065/codMapaItem/42699 Acesso em: 03 nov. 2017).  
  

Quanto ao seu desenvolvimento, no ano de 2016, “o ADE já passou pelas fases de 
diagnóstico, construção do plano de ação e segue agora para a execução do plano de ação, 
que deverá acontecer até dezembro de 2017”28.  

De acordo com informações obtidas nos sites do Instituto Positivo e do Granfpolis, 
dentre as várias ações desenvolvidas desde o lançamento oficial do Programa em 2015, 
podemos destacar a aplicação, em 2016, da prova hábile29, destinada à avaliação educacional 
externa de aprendizagem em larga escala, com um total 17.900 provas. Foram avaliados 
alunos do 2º ao 5º ano, nas disciplinas de Português e Matemática, com o objetivo de 
“identificar as potencialidades e fragilidades do aprendizado para, posteriormente, 
desenvolver estratégias de colaboração para o avanço da educação no território”.  

Tendo passado pelas fases de diagnóstico e de construção do plano de ação, o ADE inicia 
a execução do plano de ação, para o qual estão previstas quatro metas. “A meta 1 prevê que 
até o final de 2017 o programa deve instituir, implementar e consolidar processo em larga 
escala, de “Avaliação Externa Territorial de Aprendizagem Escolar” abrangendo 100% dos 
municípios [...]”. O objetivo do Instituto Positivo para 2017 “é implantar as ações previstas 
na Meta 2”, com a finalidade de “reduzir de 12.8% para 8% a distorção idade/série, ou seja, 
reduzir as desistências e reprovações na educação básica”, abrangendo “cerca de 5 mil 
alunos”30.  

Em 2016, técnicos educacionais e gestores municipais passaram por cursos de 
capacitação sobre as ferramentas de financiamento, planejamento e desenvolvimento de 
projetos da educação pública em regime de colaboração entre os municípios e o Governo 
Federal. Também foram encaminhadas as discussões sobre a implantação da hora-atividade 
no Magistério e sobre a atualização dos Planos Municipais de Educação. No ano de 2017, 
foram realizados encontros com secretários de educação e os orientadores pedagógicos da 

http://www.granfpolis.org.br/noticias/index/%20ver/codNoticia/342065/codMapaItem/42699
http://www.granfpolis.org.br/noticias/index/%20ver/codNoticia/342065/codMapaItem/42699
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região, para o prosseguimento às ações acordadas e discutir as metas do ADE e cursos de 
formação de professores. As ações têm sido desenvolvidas com o apoio direto da Secretaria 
de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE) do Ministério da Educação (MEC).  

Em 2017, o Programa passou a contar também com o apoio do Instituto Ayrton Senna. 
Atualmente, são quatro os projetos em andamento: Se Liga, Acelera Brasil, Fórmula da 
Vitória e Gestão de Alfabetização.  

Observando a metodologia e as ações desenvolvidas nas diferentes etapas do projeto, 
podemos afirmar que o modelo se coaduna com a perspectiva do modelo empresarial, já que 
alinha decisões (metas conjuntas) e ações a processos de avaliação e a indicadores de 
“qualidade” direcionados a obter resultados. Em relação aos recursos para o desenvolvimento 
do projeto, o Instituto Positivo, na perspectiva da filantropia 3.0 (BALL, 2014), conta com 
apoiadores: em sua página web encontramos o contato para doações. Nos termos do Relatório 
de Sustentabilidade do Grupo Positivo, referente aos anos de 2014/2015:  

 
Atualmente, o projeto tem como principal financiador o Instituto Positivo. Em 
2015, a participação como apoiadores foi estendida aos pais dos alunos do Colégio 
Positivo. Eles foram convidados a se unir a esse compromisso em prol da 
educação pública de qualidade por meio da contribuição voluntária de R$ 2 na 
mensalidade escolar (POSITIVO, 2016, p.41).  
 

Ainda conforme o referido relatório, “outro objetivo para 2016 é orientar os municípios 
para que possam captar recursos dentro e fora do Brasil” (POSITIVO, 2016, p.42). Em julho 
de 2017, dirigentes da Associação dos Municípios da Região Grande Florianópolis 
(GRANFPOLIS), da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) e 
do Instituto Positivo (IP) reuniram-se para estudar as possibilidades de utilização de recursos 
do FUNDEB nos ADEs. Para isso foram analisados “os estatutos sociais das associações e 
das suas principais semelhanças e diferenças entre os consórcios e demais formas de 
organização não governamental a fim de determinar a possibilidade de firmar com o 
MEC/SASE” e a conclusão foi de que os levantamentos preliminares “indicam não haver 
incoerência em promover e induzir a ação de colaboração e cooperativa entre sistemas e entes 
federativos a partir da atual legislação do Fundeb (Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007), 
que permite tratamento a respeito da distribuição da parcela de recursos da complementação 
da União”. Assim, foram agendadas novas reuniões para determinar os encaminhamentos 
futuros31. 
 
 
 
 
Considerações finais 
 

Neste artigo, discutimos a ausência de regulamentação ou de uma legislação 
complementar para o regime de colaboração entre União e estados e Distrito Federal e 
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municípios, conforme preconizava a Constituição de 1988. Isso abriu espaço para que o 
empresariado propusesse o modelo de “Arranjos de Desenvolvimento da Educação” (ADEs), 
entendendo-os como um novo instrumento indutor da cooperação e da elaboração das 
instituições e organizações educacionais que atuam em área territorial comum, tendo em vista 
um Sistema Nacional de Educação.  

Os caminhos trilhados para a construção, a institucionalização e a implementação do 
modelo de ADEs contaram com uma forte atuação do setor empresarial-financeiro. No caso, 
destaca-se não apenas a forma pela qual o empresariado tem tentado influenciar a formulação 
da política educacional, com o apoio tanto do legislativo e do executivo (CNE, MEC/SASE) 
quanto de agências internacionais (UNESCO, BID), mas também os acordos e consensos 
forjados em torno da proposta nos diferentes ambientes institucionais.  

Desenvolvemos a ideia de que os ADEs se apresentam como uma das soluções 
colaborativas entre os entes federados e sociedade civil para a melhoria da “qualidade” social 
da educação e que esse instrumento transpõe os limites da administração pública. No entanto, 
considerando a complexidade das formas com que as forças de mercado, explicitamente ou 
não, têm ampliado sua atuação na educação básica pública, especialmente no âmbito dos 
municípios, somos levados a refletir sobre os interesses empresariais pela proposta, para além 
das motivações sociais ou “filantrópicas”.  

A priori, esse modelo de colaboração aparentemente não envolve a transferência de 
recursos públicos para instituições privadas e não-governamentais. No entanto, indagamos: 
quais seriam os objetivos subjacentes aos grupos empresariais que, atuando no mercado 
educacional e oferecendo serviços e produtos com fins de lucro, a exemplo do Positivo, de 
assumir o compromisso de acompanhar a implementação e desenvolvimento da proposta em 
territórios educativos, tais como o ADE-Ganfpolis?  

Não nos parece que o modelo de ADE envolva apenas uma relação colaborativa 
horizontal entre entes governamentais e instituições privadas e não-governamentais. De 
nossa perspectiva, a experiência revela que se tratam de novas estratégias do setor 
empresarial para regulamentar novas formas de parcerias público-privadas, abrir novas 
oportunidades de negócios, redesenhar os mecanismos de gestão das redes municipais 
públicas de ensino e direcionar a transferência de recursos públicos prioritariamente para os 
interesses privados-mercantis.  

Concordamos com Ball (2014, p.221) quando afirma que “precisamos fazer perguntas 
diferentes e também procurar em lugares diferentes por respostas a essas respostas”. De seu 
ponto de vista, “em particular, devemos começar a recorrer a formas de negócios e análise 
financeira, ou, dito de outra forma, devemos ‘seguir o dinheiro’”.  

Problematizando o fato, destacamos que a proposta de arranjos colaborativos, mediante 
ADEs, insere-se na tendência do mercado global de intensificar a competitividade, a 
financeirização e a concentração de capitais. Assim como em outras áreas, “o setor 
educacional tem sido cada vez mais alvo de grandes investidores e de um modelo que busca 
maior competitividade por meio de ganhos de escala, profissionais receptivos a novas 
linguagens e ao mundo on-line, oferta de recursos tecnológicos de ponta e possibilidade de 
intercâmbio constante com instituições similares de outros países”. Observamos que essa 
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tendência, que já vem se materializado há algum tempo na educação superior, “começa a 
intensificar-se também na educação básica” (BARROS, 2017, p.1). 

No campo da educação superior brasileira, Sguissardi (2015, p. 869) aponta para um 
processo de acelerada expansão eminentemente mercantil, de que participam grandes 
empresas do segmento educacional com claro suporte do setor financeiro como, por exemplo, 
a Kroton, Estácio e Ser Educacional, que abriram capital ao mercado de ações em 2007. Ao 
mesmo tempo, há a “transformação de um direito ou ‘serviço público’ em ‘serviço comercial’ 
ou mercadoria”. 

Em relação a educação básica, embora, mundialmente, esteja havendo um acentuado 
crescimento nos negócios educacionais, no Brasil, conforme mostra uma matéria publicada 
na Revista Educação, intitulada “Setor de educação básica entra no radar dos investidores”, 
“os grandes grupos nacionais bancados pelo capital de investidores ainda não apostam num 
processo imediato de internacionalização, ainda que o tenham no radar”. Atualmente, “cinco 
grandes grupos se destacam entre aqueles que estão formando as maiores redes de escolas: 
SEB, Positivo, Somos Educação, Eleva Educação e Eduinvest” (BARROS, 2017, p.2).  

 Cabe ressaltar que o Grupo Positivo tem buscado a diversificação de seus produtos e a 
expansão de seus negócios. Em 2006, a Positivo Informática S/A tornou-se uma empresa de 
capital aberto com ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), com a 
finalidade de captar recursos dos investidores para financiar seus projetos de investimento e 
aumentar sua competitividade. Nos relatórios divulgados com o objetivo de anunciar seus 
resultados financeiros e operacionais, observa-se tanto a expansão internacional de seus 
negócios, quanto o fato de que boa parte de seus lucros advém de vendas para o mercado de 
governo e vendas de tecnologias educacionais. Nesse contexto, o sistema de ensino tornou-
se o principal negócio do Grupo Positivo. Em 2016, foi anunciada a estratégia de expandir o 
número de escolas em todo o território nacional. Nesse mesmo ano, na Região Sul, o Grupo 
incorporou duas unidades do Colégio Posiville, em Joinville (SC) e, em 2017, a unidade do 
Colégio Positivo - Santa Maria, em Londrina (PR), além da compra da Faculdade Arthur 
Thomas (FAAT), em Londrina. 

No Relatório de Sustentabilidade do Grupo Positivo, referente aos anos de 2014/2015, 
consta: “Temos trabalhado para ampliar o impacto de nossas ações e de nossos investimentos 
e, em 2015, definimos a educação pública como nossa prioridade” (POSITIVO, 2016, p.35). 
Nesse mesmo ano, teve início a primeira experiência do Instituto Positivo com o ADE-
Granfpolis, com a finalidade de “[...] produzir materiais de referência que visam inspirar e 
apoiar outros municípios a criar seus próprios arranjos” e “ atuar como um agente fomentador 
da metodologia no Brasil” (POSITIVO, 2016, p.41). Em 2017, foram aplicadas, nos 
municípios que abrangem os arranjos, as provas hábile, um sistema de avaliação 
desenvolvido pela Editora Positivo.  

Finalmente, não podemos deixar de considerar que o Estado desempenha um importante 
papel no processo de dinamização do mercado, pois em seu âmbito é produzida a 
regulamentação jurídico-institucional da instituição das novas formas de parcerias que 
anulam as fronteiras entre o público e o privado-mercantil. A reconfiguração da colaboração 
entre os entes federados para a organização dos sistemas de ensino institucionalizado e a 
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construção de um novo tipo de parceria público-privada, como os ADEs, ampliam as 
possibilidades das empresas parceiras para assegurar vantagens competitivas na expansão e 
no controle do mercado educacional, para abrir outras dimensões para o marketing e também 
para estabelecer novas relações com lideranças do governo e das comunidades locais.  

Certamente os dados e observações aqui expostos não garantem respostas conclusivas, 
mas oferecem indícios para questionar a atuação das empresas privadas nas redes municipais 
de educação básica pública por meio dos ADEs. Tais parcerias teriam finalidades lucrativas 
e, portanto, serviriam aos objetivos de valorização do capital, o que aponta a necessidade de 
uma reflexão mais apurada sobre o assunto.  
 
 
Notas 
 
1. No Brasil, a proposição da política da terceira via foi explicitamente assumida pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso, quando foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado e elaborado o Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). A proposta teve continuidade e aprofundamento nos governos de Luiz Inácio 
Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

2. O conceito de quase-mercado foi empregado incialmente por Julian Le Grand (1991) quando analisou as mudanças nas 
políticas públicas inglesas a partir de meados da década 1980. No campo educacional, o conceito de quase-mercado (ou 
semimercado) refere-se à introdução de lógicas e valores de mercado no interior do sistema público estatal, sem alterar 
a forma da propriedade, que continua pública.  

3. A filantropia de risco, ou 3.0, configura uma nova forma de filantropia que alinha investimentos sociais privados e 
negócios: “está assentada em três princípios de trabalho: “ampliar e adequar as organizações sem fins lucrativos”, 
comprometendo grandes lotes de financiamento por longos períodos de tempo; ênfase na avaliação e na gestão de 
desempenho; e a promoção de relações “investidor-investido” com base em ‘engajamento consultivo” (BALL, 2014, p. 
122). De acordo com Ball (2014, p.121), o que há de “novo” nessa forma de filantropia “é a relação direta entre ‘doar’ 
por ‘resultados’ e o envolvimento direto de doadores em ações filantrópicas e comunidades de políticas”.  

4. No campo educacional brasileiro, o movimento empresarial Todos Pela Educação, o Grupo de Institutos Fundações, 
Empresas (Rede GIFE) e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social inserem-se nessa política que 
estimula os empresários, em nome de uma maior responsabilidade social, a assumir um papel decisivo, intervindo 
sistematicamente nas questões educacionais. 

5. O termo “arranjos educacionais” é utilizado no plural por não existir um único modelo (BRASIL, 2011a). 
6. Atualmente não se sabe ao certo, mas, em 2012, “cerca de 200 municípios brasileiros estavam se organizando em 

espécies de redes educativas [ADEs], que contavam com a colaboração de empresas” (MANDELLI, M, 2012, p.1).  
7. Conforme Araújo (2013, p. 788), o “regime de colaboração é um instituto jurídico e político que regulamenta a gestão 

associada dos serviços públicos, sendo afeto às competências materiais comuns previstas no art. 23 da Constituição 
Federal de 1988. As competências materiais comuns podem ser definidas como aqueles serviços públicos que devem 
ser prestados por todos os entes federados, sem preponderância e de forma cumulativa, para garantir a equalização das 
condições de vida em todo o território de um Estado organizado em bases federativas. Neste sentido, o regime de 
colaboração é um dos mecanismos da matriz cooperativa ou intraestatal do federalismo”. 

8. Essa comissão foi composta pelos conselheiros César Callegari (presidente) e Mozart Neves Ramos (relator), ambos 
integrantes do Todos Pela Educação. Dela participaram também Adeum Hilário Sauer (ex-presidente da UNDIME), 
José Fernandes de Lima (Diretor de Programas da CAPES e Secretário de Educação de Sergipe no período de 2007-
2010) e Rita Gomes do Nascimento (Membro do Colegiado de Culturas Indígenas do Conselho Nacional de Políticas 
Culturais (CNPC) do Ministério da Cultura (MinC). Membro da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena - 
CNEEI).  

9. A Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010 tomou como eixo de referência o tema “Construindo um 
Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, diretrizes, estratégias de ação”.  

https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/cneei
https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/cneei
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10. A proposição encontra-se atualmente sujeita à apreciação do Plenário em regime de prioridade. Em 07/10/2011, foi 
Apensado ao PL nº 7420/2006, de autoria da deputada Raquel Teixeira (PSDB-GO), um texto que “Dispõe sobre a 
qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção”.  

11. O Movimento Colabora Educação nasceu como uma Mesa Temática no âmbito do Conselho Consultivo da Sociedade 
Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil em 2016. O Movimento, formado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Fundação Itaú Social, 
Movimento Todos pela Educação, Fundação Lemann, Instituto Positivo e Instituto Ayrton Senna, tem por objetivo 
apoiar e fomentar a cooperação e a colaboração entre municípios, estados, o Distrito Federal e a União na gestão das 
políticas públicas de educação, com foco na melhoria da educação. Disponível em: https://undime.org.br/noticia/28-08-
2017-11-47-movimento-colabora-faz-levantamento-de-praticas-de-regime-colaboracao-no-brasilAcesso em: 03 nov. 
2017.  

12. A notícia pode ser consultada em: http://www.institutonatura.org.br/colabora-educacao-realiza-mapeamento-de-
iniciativas-colaborativas-durante-forum-da-undime/ Acesso em: 09 out. 2017.  

13. A notícia foi divulgada pelo Instituto Positivo em: www.positivo.com.br/.../686-instituto-positivo-da-inicio-a-estudo-
sobre-experiencias-... Acesso em: 09 out. 2017. 

14. Atualmente, encontra-se em tramitação na Câmara de Deputados, em regime de prioridade, o PL nº 5519/2013, de 
autoria do deputado Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), o qual “Institui o Sistema Nacional de Educação”, organizado 
em regime de colaboração e articulado de acordo com diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação do 
Plano Nacional de Educação.  

15. Esses tópicos concentram 52 indicadores, aos quais cada município atribui notas. 
16. O Plano de Ações Articuladas (PAR) foi instituído por meio do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe 

sobre a implementação do Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação. Segundo informado no portal do 
MEC, trata-se de um programa estratégico do PDE, que, visando a melhoria dos indicadores educacionais, inaugurou 
um novo regime de colaboração entre os entes federados, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica 
e o atendimento da demanda educacional. O Compromisso, que contém 28 diretrizes, consubstanciadas em um plano 
de metas concretas e efetivas, compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas 
de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Aderindo ao Plano de Metas, os estados, os municípios e o 
Distrito Federal passaram à elaboração de seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR). Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/par Acesso em 19 out 2017. 

17. Segundo o MEC, com o lançamento do PDE, todas as transferências voluntárias e a assistência técnica do Ministério 
aos municípios, estados e Distrito Federal passaram a ser feitas por meio da adesão ao Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação e à elaboração do PAR pelos sistemas de ensino Ao valorizar no PDE os indicadores do 
Plano de Ação Articuladas, entende-se que a atuação em conjunto seria a maneira adequada para tratar o 
planejamento dos municípios, contribuindo para a institucionalização do modelo de arranjos. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/par Acesso em: 19 out. 2017 

18. Conforme informado pelo Governo Federal brasileiro, em 18 de julho de 2017, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) repassou, somente em 2017, R$ 6,3 bilhões da complementação da União. Disponível em: 
>http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/07/estados-receberao-r-888-mi-para-educacao-basica-na-proxima-segunda-
31 Acesso em: 07 de nov. 2017. 

19. De acordo nota no portal do FNDE, divulgada em 13 de novembro de 2017, “no total do ano, o FNDE já repassou a 
estados, municípios e DF R$ 10,12 bilhões referentes ao salário-educação de 2017 [...] para os entes federativos”. 
Disponível em: >http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11167-
fnde-repassa-r$-945-milh%C3%B5es-do-sal%C3%A1rio-educa%C3%A7%C3%A3o] Acesso em: 13 nov. 2017. 

20. Segundo informações obtidas em seus sites e no Relatório de Sustentabilidade - 2014/2015 (POSITIVO, 2016), o Grupo 
Positivo lidera o ranking das maiores empresas do setor de Educação; seus clientes são aprendizes, governos e 
organizações públicas e privadas. O Grupo, fundado na década de 1970, atua desde a educação infantil até o ensino 
superior - graduação (bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia), especialização, mestrado e 
doutorado. Escolas de mais de 40 países, dentre os quais os da América Latina, os Estados Unidos, os da Europa e do 
Japão, utilizam soluções desenvolvidas pela divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Informática. No Brasil, 
como suas soluções estão inseridas no Guia de Tecnologias do MEC, seu trabalho está presente em cerca de 14 mil 
escolas. Na área educacional, seus produtos são destinados ao Sistema Positivo de Ensino (um sistema que oferece para 
as escolas conveniadas recursos para gestores escolares, professores, alunos e famílias) e ao Sistema de Ensino Aprende 
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Brasil (um sistema de ensino que oferece um conjunto específico de soluções para a rede de ensino municipal pública: 
livro didático integrado, livro digital, assessoria pedagógica presencial e a distância, ambiente digital, além do sistema 
de avaliação hábile e do Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil (SIMEB), os quais subsidiam o trabalho dos 
professores, dos gestores de escolas e das secretarias de educação). Na rede privada, 562 mil alunos utilizam as apostilas 
do Positivo; na rede pública de ensino, 331 mil. A área gráfico-editorial é composta de duas empresas: a POSIGRAF, 
uma das maiores gráficas da América Latina com filiais e representações em todo o Brasil, Mercosul e Estados Unidos, 
é responsável pela impressão de livros e materiais didáticos das escolas; a POSITIVO, especializada no segmento 
educacional, edita, publica e comercializa livros didáticos, paradidáticos e de literatura, atlas e dicionários, com destaque 
para o Dicionário Aurélio. Na área de informática, a Positivo Tecnologia fabrica notebooks, desktops, smartphones, 
tablets, sendo líder no segmento de tecnologia educacional na América Latina.  

21. Ver: http://www.positivo.com.br/pt/instituto Acesso em 18 out. 2017. 
22. “Em 2015, o Conselho do Instituto Positivo passou a contar com dois membros independentes com reconhecida 

experiência na área de educação e no terceiro setor: Claudio de Moura Castro e Mozart Ramos” (POSITIVO, 2016, p. 
39). 

23. Notícia disponível em: http://www.institutopositivo.org.br/pt/investimento/publicacoes/2 Acesso em 18 out. 2017. 
24. A Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS) foi fundada em 1969 com o objetivo 

de promover o desenvolvimento integrado da Região.  
25. Os municípios participantes são: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, 

Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, 
Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de 
Alcântara e Tijucas. 

26. Para obter informações mais detalhadas consultar em: http://www.institutopositivo.org.br/pt/noticia/154-artigo-
solucoes-colaborativas-para-a-educacao-brasileira Acesso em: 03 nov. 2017. 

27. Informações disponíveis em: http://www.institutopositivo.org.br/pt/investimento/regime-de-colaboracao/1 Acesso em: 
03 nov. 2017. 

28. A informação provém da notícia disponível em: http://www.institutopositivo.org.br/pt/noticia/92-programa-ade-
secretarios-de-educacao-participam-de-painel-sobre-avaliacao-de-aprendizagem Acesso em: 03 nov. 2017.  

29. O hábile é um Sistema de Avaliação Positivo de coleta e de sistematização de informações a respeito do desempenho 
dos alunos. Por meio de testes, avalia as competências e as habilidades em língua portuguesa, matemática e ciências. 
Conforme consta na página da Editora Positivo: “Toda escola deve, sempre que possível, refletir sobre suas políticas e 
práticas internas, para garantir a qualidade dos seus processos educativos. Com o objetivo de contribuir com esse 
importante propósito, a Editora Positivo desenvolveu o hábile - Sistema de Avaliação Positivo, um produto pedagógico 
destinado à avaliação educacional externa de aprendizagem em larga escala. Visa a colaborar com a equipe pedagógica 
da escola, analisando os resultados de suas políticas, práticas internas e processos de ensino e aprendizagem, assim 
como contribuir com a qualidade de ensino do país”. O sistema envolve a verificação e o monitoramento do desempenho 
dos estudantes. Disponível em: http://www.editorapositivo.com.br/outras-solucoes-educacionais/habile/ Acesso em: 03 
nov. 2017. 

30. Informações mais detalhadas disponíveis em: http://granfpolis.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/42699/ 
codNoticia/394996 Acesso em: 03 nov. 2017. 

31. A notícia pode ser consultada em: http://www.institutopositivo.org.br/pt/noticia/153-granfpolis-e-amfri-buscam-
recursos-federais-para-os-ades Acesso em: 30 out. 2017. 
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