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O presente estudo de caso tem como objetivo descrever os aprendizados
gerados a partir da implementação dos marcos previstos e principais ações da
Iniciativa BNDES Educação Conectada (IEC-BNDES) na Bahia entre março de 2020,
momento oficial de início da implementação no território, e dezembro de 20211. A
IEC-BNDES, iniciativa conjunta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e do Ministério da Educação (MEC), visa apoiar, com recursos não
reembolsáveis e suporte técnico, projetos territoriais voltados à incorporação de
tecnologias digitais na educação pública. Na Bahia, 62 escolas municipais e
estaduais nos municípios de Ilhéus e Lauro de Freitas são beneficiadas.

Este documento compõe a estratégia de monitoramento e avaliação (M&A)
da IEC-BNDES, sob a responsabilidade do Observatório Tecnologia na Escola (OTec),
ancorado no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (FGV CEIPE).
Ao produzir análises sobre os processos de planejamento e implementação da
Iniciativa na Bahia, especialmente sobre os desafios enfrentados, as soluções
propostas e os aprendizados obtidos2, a pesquisa contribui para a geração e
compartilhamento de conhecimentos e boas práticas sobre a integração proveitosa
das tecnologias digitais na educação e para o embasamento e a reflexão crítica sobre
a escalabilidade do Programa Inovação Educação Conectada (PIEC) do MEC e de
outras iniciativas, projetos e políticas públicas no tema.

Para sua elaboração, foi utilizada uma metodologia mista, abrangendo análise
documental, qualitativa e quantitativa. A etapa inicial de análise documental incluiu
uma extensa lista de materiais vinculados à IEC-BNDES3 e buscou revisitar a linha do
tempo da implementação e identificar aspectos críticos, positivos ou negativos, no
que tange ao cronograma de implementação. As especificidades da Bahia ficaram
mais evidentes a partir da análise descritiva de indicadores de monitoramento da
IEC-BNDES4, permitindo a visualização do status de implementação, do grau de
cumprimento dos objetivos previstos e do alcance dos efeitos esperados.

Em seguida, os temas foram aprofundados em uma etapa qualitativa,
envolvendo entrevistas semiestruturadas com gestores de diferentes instâncias de
decisão das Secretarias de Educação envolvidas e parceiros da Iniciativa responsáveis
pelo suporte técnico e financeiro5. Para tanto, foram construídos roteiros de
perguntas de acordo com o perfil de cada público entrevistado. Entre agosto e
dezembro de 2021, pesquisadores do FGV CEIPE/OTec conduziram 12 entrevistas

5 O momento de elaboração deste estudo de caso não permitiu coletas de dados com professores e gestores escolares.

4 Os indicadores foram construídos no âmbito da estratégia de M&A da IEC-BNDES, tendo como base a teoria da
mudança do projeto. Indicadores de processo medem a execução das principais atividades previstas no projeto,
considerando seu tempo de execução. Indicadores de eficácia medem o atingimento dos objetivos e metas
previamente estabelecidos. Estão relacionados aos produtos gerados pelo projeto. Por sua vez, os indicadores de
efetividade medem os resultados do projeto em relação às mudanças significativas e duradouras no público
beneficiário. Para mais informações, ver listagem de indicadores da IEC-BNDES.

3 A listagem inclui: relatórios de parceiros referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021; dados de diagnóstico inicial sobre o
território; relatórios mensais de acompanhamento das ações no território; apresentações e atas de reuniões do Comitê
Gestor da IEC-BNDES e de grupos técnicos; atas de reuniões técnicas; dentre outros.

2 É importante salientar que as particularidades locais e a realidade socioeconômica e escolar dos municípios de Ilhéus e
Lauro de Freitas são fatores essenciais na contextualização dos resultados apresentados. Espera-se que o leitor leve-os
em consideração durante a leitura das seções subsequentes.

1 Vale ressaltar que até o momento de elaboração deste documento, a implementação não havia sido inteiramente
finalizada, tendo como término previsto o ano de 2022.
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individuais de forma remota, considerando a necessidade de distanciamento social
imposta pela pandemia de COVID-19. Posteriormente, com o consentimento dos
entrevistados6, todas as entrevistas foram transcritas e sistematizadas a fim de
identificar as principais dimensões de análise, além de eventuais relações entre elas.
Na Tabela 1, é possível observar o resumo dessas etapas:

Tabela 1: Entrevistas e grupos focais conduzidos para a construção do estudo de caso

Perfil dos entrevistados # Entrevistas Horas de gravação Páginas transcritas

Gestores educacionais 9 12h 90

Parceiros da IEC-BNDES 3 3h 28

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

A narrativa foi construída a partir das ações de implementação e aprendizados
em cada uma das dimensões — visão, formação, recursos educacionais digitais
(REDs) e infraestrutura — que compõem o Quatro em Equilíbrio, modelo
teórico-metodológico que embasa a Iniciativa.
Ademais, as lições aprendidas com a
implementação da IEC-BNDES na Bahia também
podem ser classificadas a partir de categorias
transversais às dimensões, que constituem
importantes pontos de gestão e implementação a
serem considerados em iniciativas semelhantes. Em
especial, os aprendizados versam sobre aspectos
relacionados ao tempo de implementação de
políticas, a ferramentas e estratégias de apoio à
implementação, à necessidade de
contextualização de ações e de engajamento dos
atores da rede. Os principais aprendizados que
serão discutidos ao longo deste estudo estão
sumarizados no Quadro 1, considerando a dimensão
estruturante e a categoria de análise.

Além desta introdução, o presente estudo está organizado da seguinte forma:
um capítulo voltado à contextualização da IEC-BNDES no território da Bahia, seguido
por quatro seções que exploram um panorama das ações e dos aprendizados em
cada uma das dimensões do modelo Quatro em Equilíbrio. Por fim, nas
considerações finais, é apresentado um resumo das lições de acordo com as
dimensões e categorias supracitadas.

6 Para além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no início de cada entrevista, os
pesquisadores explicaram o objetivo do estudo de caso, sua importância para o processo de reflexão sobre a
implementação da IEC-BNDES e para o desenho de eventuais políticas públicas de uso de tecnologia na educação.
Todos os participantes foram informados que seus dados pessoais não seriam divulgados e que as gravações das
entrevistas não seriam disponibilizadas. Todos aceitaram que o conteúdo abordado fosse utilizado para subsidiar a
elaboração deste estudo de caso e também os demais produtos de M&A da Iniciativa. Todas as exigências de
consentimento e anonimato foram adequadas de acordo com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
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Quadro 1: Resumo dos aprendizados por dimensão e categoria

Categorias
dos apren-

dizados

Dimensões do Quatro em Equilíbrio

Visão Formação REDs Infraestrutura

Tempo de
implemen-

tação

● Gerar quebras de
continuidade em
momentos iniciais
do projeto, postergar
ações de engaja-
mento e dar celeri-
dade a fases de
diagnóstico dificul-
tam a consolidação
da visão dos atores.

● Formações devem
ser planejadas de
forma encadeada à
chegada dos equipa-
mentos e disponibili-
zação de REDs,
permitindo a célere
aplicação dos
conhecimentos.

● O uso de REDs de-
pende da sincroni-
cidade entre as qua-
tro dimensões. Na
Bahia, a não consoli-
dação da visão e
atrasos na chegada
de equiipamentos
trouxeram dificulda-
dades para a imple-
tação dos REDs.

-

Apoio à
implemen-

tação
-

● Sua realização pode
estar a cargo de ins-
tituições públicas ou
privadas, com exper-
tise no tema, existin-
do prós e contras em
cada escolha, relacio-
nados à sustentabili-
dade, responsabiliza-
ção e alinhamento
entre os atores.

● Gestores capacita-
dos na seleção de
REDs apoiam a auto-
nomia das redes.
Ferramentas como a
Jornada de REDs
contribuíram para a
formação dos
gestores do GET da
Bahia e podem
apoiar outras redes.

● Compras são etapas
críticas em projetos
de implementação
de tecnologias. Algu-
mas estratégias ado-
adas na Iniciativa,
envolvem aderir a
atas de preços, con-
tratar consultor e
acordar doações
com o setor privado.

Contex-
tualização -

● Formações devem
ser contextualiza-
das, refletindo as
necessidades edu-
cacionais das redes,
cabendo realizar
diagnósticos e
envolver formadores
locais.

● A seleção de REDs
adequados a neces-
sidades pedagógi-
cas requer diagnós-
ticos sobre soluções
usadas e demanda-
das e especificação
técnica e pedagógi-
ca das soluções a
serem adquiridas.

-

Engaja-
mento
da rede

● A não consolidação
da visão e inexistên-
cia de governança
estabelecida na
Bahia trouxeram
custos para a imple-
mentação das qua-
tro dimensões e con-
sequentes desafios  à
efetividade e susten-
tabilidade do projeto.

● Engajar cursistas é
atividade central. In-
cluir formações no
calendário letivo da
rede, monitorar indi-
cadores e comunicar
em redes sociais
podem contribuir
para o maior engaja-
mento.

-

● Conduzir processos
de compras deman-
da envolvimento de
tomadores de
decisão. Na Bahia, os
Secretários foram
envolvidos a partir
de newsletters com
status, destaques e
pontos críticos do
projeto.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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Este capítulo busca contextualizar a Iniciativa BNDES Educação Conectada
(IEC-BNDES), apresentando seu histórico, cenário atual, destaques e lições obtidas ao
longo de sua implementação nas 62 escolas municipais e estaduais de Ensino
Fundamental e Médio apoiadas de Ilhéus/BA e Lauro de Freitas/BA. Nos dois
municípios baianos, a IEC-BNDES beneficia cerca de 1.300 professores e 28 mil
estudantes.

Tabela 2: Principais números da IEC-BNDES na Bahia

Município

Escolas Professores Alunos

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Ilhéus 15 13 244 290 5.593 6.662

Lauro de Freitas 27 7 555 252 10.199 6.083

Total 62 1.341 28.537

Fonte: BNDES, 2020a; INEP, 2020.

Os municípios participantes e as escolas impactadas foram definidos através
de sorteio, conforme os critérios da Chamada Pública lançada pelo BNDES em abril
de 2018 que deu origem à Iniciativa. No quadro a seguir é apresentado um breve
resumo de como se deu esse processo.

A Iniciativa BNDES Educação Conectada

Ao final de 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa de Inovação
Educação Conectada (PIEC), com o objetivo de fomentar a universalização do acesso à internet
de alta velocidade e o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica, buscando o
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), em especial, a estratégia 7.15 -
acesso à internet e relação computadores/aluno. Em 1º de julho de 2021, foi promulgada a Lei nº
14.180, dando ao PIEC status de política pública.

O PIEC foi norteado pelo marco conceitual de escolas conectadas, desenvolvido pelo
Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) a partir do modelo Quatro em Equilíbrio
(Four in Balance) concebido, por sua vez, pela Fundação Kennisnet. Tem como premissa que os
impactos da tecnologia sobre a aprendizagem dependem de ações e investimentos simultâneos
em quatro dimensões: visão, formação, recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura.

No âmbito do PIEC, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é
responsável, dentre outras funções, pelo apoio técnico e financeiro às iniciativas do Programa. Em
abril de 2018 foi lançada a Chamada Pública que deu origem à Iniciativa BNDES Educação
Conectada (IEC-BNDES), uma cooperação entre BNDES e MEC voltada a prototipar, a partir do
arcabouço do PIEC, a implementação de políticas públicas de uso da tecnologia em redes
públicas de ensino. A Chamada divulgou as regras e o desenho básico da Iniciativa para seleção
dos projetos territoriais que a comporiam.

A seleção para integrar a Iniciativa foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos
na Chamada Pública. Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins integram o 1° bloco de
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territórios, contratados em 2018. Por sua vez, Bahia e Paraná integram o 2° bloco de territórios,
tendo seu contrato assinado em 2020. Embora os projetos tenham como prazo de
implementação um período de dois anos a contar da data de contratação, os contratos foram
prorrogados dada a pandemia de COVID-19.

A Iniciativa conta com seis projetos territoriais
contratados, abrangendo seis redes estaduais e onze
redes municipais de ensino: Paraíba, com Sousa e
Campina Grande; Rio Grande do Sul, com Santa Maria e
Cachoeira do Sul; Sergipe, com Lagarto; Tocantins, com
Gurupi e Araguaína; Bahia, com Ilhéus e Lauro de Freitas;
e Paraná, com Guarapuava e Campo Mourão.
Abrangendo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, os
projetos selecionados foram necessariamente fruto de
um regime de colaboração entre rede estadual e até
duas redes municipais, atendendo 100% das escolas
estaduais urbanas e 50% das escolas municipais urbanas
em cada município. Ao todo, a IEC-BNDES atende a mais
de 7 mil professores e 149 mil estudantes em 392
escolas participantes, conforme dados do Censo
Escolar de 2020.

A IEC-BNDES garante apoio técnico e financeiro para os territórios em todas as frentes,
fomentando a harmonia entre as ações desenvolvidas na ponta. Além disso, busca acelerar a
implementação e o alcance das metas dos projetos territoriais, identificando os modelos mais
efetivos de adoção de tecnologias digitais nas redes de ensino, de forma a respeitar
especificidades locais. A Iniciativa também cria sinergias entre as redes municipais e estaduais, de
modo a fomentar o regime de colaboração. Busca-se promover esforços também no
desenvolvimento das quatro dimensões, visto que o equilíbrio entre elas é um fator-chave para
destravar o potencial pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Por fim,
além de fomentar a adoção das TICs nas escolas, visa identificar e gerar aprendizados escaláveis,
que possam ser replicados em outros contextos.

Para alcançar tais objetivos, a IEC-BNDES conta com uma estratégia de Monitoramento
e Avaliação (M&A), sob a responsabilidade do Observatório Tecnologia na Escola (OTec), ancorado
no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (FGV CEIPE). O OTec foi criado com
o objetivo de integrar e compartilhar o conhecimento gerado no processo de prototipação da
metodologia, do desenho de estratégias e de boas práticas que garantissem a integração das
tecnologias digitais na educação no âmbito da Iniciativa, conhecimentos necessários para a
escalabilidade de políticas educacionais.

A governança da IEC-BNDES inclui, além de BNDES, MEC, FGV CEIPE, CIEB - parceiros
técnicos responsáveis por apoiar o planejamento, a implementação e o acompanhamento dos
projetos selecionados - a Fundação Lemann e o Itaú Social - parceiros privados responsáveis por
aportes financeiros. Para fomentar uma governança efetiva da Iniciativa na ponta, a Chamada
instituiu Grupos Especiais de Trabalho (GETs), instâncias compostas por gestores públicos das
redes estaduais e municipais envolvidas em cada um dos territórios.

Conforme previsto na Chamada Pública, os estados interessados, além de
cumprir com os critérios de elegibilidade estipulados, construíram um projeto
territorial de inserção tecnológica nas escolas. Dessa forma, entre os meses de
maio e junho de 2018, os estados receberam apoio técnico do CIEB e BNDES para
estruturação e formulação dos seus planos de inserção tecnológica (FGV CEIPE;
OTEC, 2020).

Estudo de Caso IEC-BNDES Bahia 13

https://ceipe.fgv.br/


A construção do projeto territorial teve
como ponto de partida o diagnóstico do grau
de adoção de tecnologias educacionais nas
escolas, de forma que as ações a serem
implementadas fossem capazes de endereçar
as demandas educacionais das redes. Para
tanto, foi aplicado o Guia EduTec, ferramenta do
CIEB voltada para tal fim. No caso da Bahia, o
diagnóstico das redes de ensino em 2018,
disposto na Figura 1, evidenciou que as escolas
ainda estavam entre os níveis básico e
intermediário, justificando a importância do
desenvolvimento de ações nas quatro dimensões para fomentar a adoção efetiva de
tecnologias no cotidiano pedagógico7.

Figura 1: Diagnóstico do grau de adoção de tecnologias educacionais nas escolas -
Bahia

Nota: A avaliação do grau de adoção de tecnologia é feita a partir de uma escala de 1 a 4.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2018).

Posto que não foi sorteada em um primeiro momento, a Bahia passou a
integrar oficialmente o 2° bloco de territórios da IEC-BNDES em setembro de 20198

e, portanto, após o início da implementação da Iniciativa nos territórios do 1° bloco e
após a realização de momentos de troca de experiências e aprendizados coletivos no
âmbito da IEC-BNDES, como os Encontros Nacionais.

8 Para mais informações sobre o processo de seleção dos territórios, ver Relatório de Atividades IEC-BNDES 2019.

7 É importante destacar que, no que diz respeito à gestão de políticas públicas educacionais, os mapeamentos e
diagnósticos realizados pela IEC-BNDES, com apoio do CIEB, representam uma contribuição para os territórios, atuando
como suporte no direcionamento da tomada de decisão a partir de um maior conhecimento das características e
elementos que compõem a rede.
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Encontros Nacionais da IEC-BNDES

A IEC-BNDES contou com Encontros Nacionais, que foram momentos importantes de
planejamento, tomada de decisão e troca de aprendizados entre as redes a partir das diversas
experiências de implementação. Entre 2019 e 2021, foram realizados cinco Encontros Nacionais
que contaram com a participação de representantes dos GETs dos seis territórios impactados,
além de gestores públicos, focados em discussões sobre desafios específicos de acordo com o
momento da implementação.

A implementação da IEC na Bahia iniciou-se com atividades preparatórias, ao
longo do último trimestre de 2019, antes mesmo da assinatura do contrato, que
ocorreu em 20209. Para tanto, foram realizadas oficinas presenciais com os gestores
das redes envolvidas. Tal etapa buscou o refinamento do projeto territorial
protocolado em 2018, e incluiu a escolha de práticas pedagógicas inovadoras
mediadas por tecnologias10 com vistas a endereçar desafios educacionais
prioritários, dispostos no Quadro 2.

Além disso, foram realizadas ações de planejamento que fazem parte das
premissas IEC-BNDES para todos os territórios: a autoavaliação de competências
digitais dos professores, o levantamento de demanda de REDs e de infraestrutura das
escolas, e a escolha dos desafios educacionais, endereçados a partir das práticas
pedagógicas inovadoras. Essas ações tiveram como objetivo central identificar a
proximidade dos professores da rede com o uso das tecnologias digitais, além de
buscar compreender qual a realidade dessas redes no que diz respeito à oferta de
infraestrutura e uso de REDs. Tendo como base esses diagnósticos iniciais, deu-se

10 Buscando incorporar aprendizados do 1° bloco, a etapa de refinamento foi mais célere na Bahia e no Paraná.

9 O objetivo era que, ao final de 2019, a etapa de planejamento já estivesse finalizada, possibilitando o início da
implementação logo no começo de 2020. Todavia, em função de atrasos no fechamento do contrato, as ações só
puderam ser retomadas em março de 2020.
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início às atividades previstas em cada uma das dimensões, que serão abordadas de
maneira mais detalhada em cada um dos capítulos subsequentes.

Quadro 2: Desafios educacionais e práticas pedagógicas da Bahia

Segmento Desafio educacional Prática pedagógica

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Alfabetização (1º, 2° e 3º anos)
Aula enriquecida com

tecnologia

Anos Finais do Ensino
Fundamental

Letramento em Matemática e
Língua Portuguesa (6º e 9º anos)

Ensino híbrido: rotação
por estações

Ensino Médio
Proficiência em Matemática e

Língua Portuguesa (1ª e 2ª séries)
Aprendizagem baseada

em projetos

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de BNDES; CIEB (2020).

A execução das atividades a nível local foi
possível a partir do estabelecimento de grupos
especiais de trabalho (GETs), tidos como a
instância de governança da Iniciativa nos
territórios. Na Bahia, o planejamento e revisão
dos planos territoriais e as atividades de gestão,
implementação e monitoramento do projeto
foram realizadas a partir da articulação do GET,
formado por integrantes da Secretaria Estadual e
Municipais de Educação de Ilhéus e Lauro de
Freitas, com outros membros das Secretarias,
assim como das escolas apoiadas.

Estudos anteriores descreveram alguns
aspectos tidos como fundamentais para o bom funcionamento dos GETs, no âmbito
da IEC-BNDES. São eles: a composição interdisciplinar dos integrantes do GET, a
estabilidade dos membros, o grau de alinhamento entre os atores envolvidos, o
estabelecimento de espaços de trocas e tomadas de decisão coordenada, a
periodicidade das reuniões, e a geração de registros sobre as etapas (FGV CEIPE;
OTEC, 2020, 2021d). Observamos, no presente estudo de caso, que a Bahia apresentou
dificuldades para o cumprimento de alguns dos pontos descritos, que geraram
entraves para o andamento da implementação no território.

As razões para a dificuldade de estabelecimento de uma governança ativa no
território são diversas, e não necessariamente específicas ao território da Bahia. Em
primeiro lugar, a pandemia de COVID-19 gerou mudanças nas prioridades das redes
de ensino que trouxeram custos à alocação de responsabilidades dentro do GET. Em
consequência, houve uma série de mudanças no corpo de integrantes ao longo da
implementação. Embora os impactos da pandemia COVID-19 no funcionamento das
Secretarias de Educação tenha sido identificado em todos os territórios pertencentes
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à IEC-BNDES, as mudanças no corpo de integrantes do GET ao longo da
implementação são uma característica específica do território da Bahia. Cabe
ressaltar que a dificuldade no estabelecimento de uma governança ativa, que ocorre
de forma vinculada a mudanças no corpo de integrantes do GET, é reforçada pela
demora de nomeações para substituição de servidores, o que implica na
responsabilização de outras Secretarias, encarregadas pela realização das nomeações.
Além de gerar uma baixa no engajamento dos atores, a alta rotatividade no GET11,
somada a demora das substituições na equipe, trouxe entraves nas ações em
andamento, tendo em vista a necessidade de que os novos participantes se
inteirassem dos processos internos e ações em curso12.

Nesse contexto, o processo de reestruturação do GET, que é identificado a
partir da alta rotatividade dos membros pertencentes a essa instância de governança,
reforça a importância de um esforço inicial de construção de uma estrutura fixa de
integrantes, fortalecido através de pactuação inicial no momento do
planejamento. Cabe ressaltar que essa instabilidade dos membros é identificada, no
território da Bahia, de maneira mais acentuada
no âmbito estadual. A estabilidade dos membros
do GET é uma premissa da IEC-BNDES
justamente por ser um fator determinante no
engajamento dos atores-chave diretamente
envolvidos no andamento das ações no território.
Além disso, a experiência da IEC na Bahia reforça
a importância da elaboração de registros
contínuos sobre as etapas já implementadas,
de modo que novos integrantes possam ter
acesso à memória do projeto, diminuindo
possíveis quebras temporais em momentos de
transição de equipe.

Considerando as premissas aqui discutidas, este estudo de caso apresentará
nos próximos capítulos os principais aspectos, desafios e aprendizados identificados a
partir do processo de implementação da Bahia em cada uma das dimensões
estruturantes do modelo Quatro em Equilíbrio.

12 No caso da Bahia, em decorrência da falta de celeridade na substituição dos integrantes, alguns profissionais
passaram a coordenar a gestão da IEC-BNDES mesmo sem institucionalmente compor o GET.

11 Esse processo é identificado de forma mais intensa no estado, uma vez que os municípios mantiveram a composição
inicial do GET de maneira coesa.
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A dimensão visão está relacionada à construção de uma compreensão
compartilhada por todos os atores e instâncias do projeto sobre o potencial do
uso de tecnologias digitais na educação (CIEB, 2019a). Ao longo da implementação
da IEC-BNDES, diferentes ações, dispostas na Figura 2, foram empreendidas em todos
os territórios contemplados para disseminar os objetivos do projeto e para convergir
diferentes concepções e perspectivas dos atores envolvidos. Contudo, a Bahia,
especificamente, enfrentou dificuldades para a consolidação dessa percepção.

Figura 2: Ações da IEC-BNDES na Bahia implementadas na dimensão visão

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Uma parte dos desafios identificados parece derivar do histórico de baixa
adoção tecnológica nas redes baianas, que amplifica os desafios para o
convencimento dos atores educacionais. O diagnóstico inicial realizado em 2018,
disponível na Figura 3, alerta que, à época, a tecnologia era reconhecida pelo corpo
docente como uma ferramenta pedagógica em menos de 40% das escolas13.

Figura 3: Porcentagem de escolas em que os professores enxergavam em 2018
potencial no uso das tecnologias para o aprendizado dos estudantes14

Nota: n = 58 escolas. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2018a).

14 Para a construção de tal indicador foi utilizada a pergunta A da dimensão Visão do Guia Edutec: “Visão [A] | Qual das
seguintes opções reflete melhor o que os professores desta escola pensam sobre o uso de tecnologias na educação?”. As
escolas em que os diretores responderam: “Todos os professores da escola (exceto casos pontuais) acreditam que o uso
de tecnologias contribui para o aprendizado dos alunos” ou “A maioria dos professores acredita que o uso de recursos
tecnológicos favorece o aprendizado dos alunos”, foram consideradas unidades escolares em que os docentes enxergam
potencial no uso das tecnologias para o aprendizado dos estudantes.

13 Embora a presente pesquisa não tenha como objetivo explorar os fatores socioeconômicos e históricos que possam
explicar tal cenário, supõe-se que quanto menor a inserção tecnológica nas redes, maiores são os desafios para o
convencimento dos atores educacionais
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O diagnóstico ressaltava, já em 2018, a necessidade de esforços iniciais para o
alinhamento das percepções dos atores. Em especial, cabe considerar que a visão
possui papel estruturante e transversal para a implementação das demais dimensões,
tornando necessária a realização de atividades voltadas ao convencimento dos
gestores educacionais, escolares e dos professores logo em momentos iniciais do
projeto (FGV CEIPE; OTEC, 2022a; KENNISNET, 2013).

No entanto, na Bahia, a quebra temporal entre as fases de
planejamento e implementação do projeto - gerada pela divisão da IEC
em blocos - trouxe desafios para a construção da visão coletiva. Assim
como com os demais territórios participantes, a construção do projeto
territorial ocorreu em 2018, mas a implementação das ações não foi
prontamente iniciada na Bahia pelo fato de pertencer ao 2° bloco de
territórios15. Com isso, o território não participou das ações de refinamento
dos projetos realizadas em 2019 com o 1° bloco, incluindo os Encontros
Nacionais em que foram elencados os pilares estruturantes das ações
(priorização dos desafios educacionais e escolha das práticas pedagógicas
inovadoras), tidos como momentos que apoiaram a consolidação da visão dos
gestores das demais redes participantes (FGV CEIPE; OTEC, 2021a, 2021b).

Em consequência, foi necessária a posterior repactuação do plano territorial
da Bahia, que veio a ocorrer após 18 meses da elaboração do projeto. Nesse
momento, foram realizadas oficinas presenciais que objetivavam finalizar, no fim de
2019, a etapa de planejamento, possibilitando o início da implementação logo no
começo de 2020. Todavia, em função de atrasos no fechamento do contrato, as ações
só puderam ser retomadas em março de 2020. Essa descontinuidade das ações é
uma característica do tempo de implementação do projeto que é identificada de
maneira específica no território da Bahia. A experiência inicial da IEC-BNDES no
território traz como aprendizado a importância da realização de um esforço,
principalmente nos momentos iniciais do projeto, de se estabelecer uma
continuidade das ações, facilitando a mobilização junto aos atores e
consequentemente o compartilhamento da visão.

Por outro lado, o fato de compor o 2° bloco de territórios permitiu a
incorporação de aprendizados a partir das experiências do 1° bloco, o que contribuiu
para acelerar a implementação das quatro dimensões. O refinamento das
ferramentas utilizadas, por exemplo, permitiu que as etapas de diagnóstico fossem
concluídas em dois meses, enquanto no 1° bloco as ações demoraram quase um ano
inteiro para serem realizadas (FGV CEIPE; OTEC, 2021d). Como resultado, o período de
vacância foi seguido por uma rápida implementação das etapas subsequentes.
Essa celeridade nas ações iniciais representa um aprendizado da IEC-BNDES junto
aos territórios do 2º bloco.

Em contrapartida, foi identificado no território da Bahia que essa celeridade
subsidiada pelos aprendizados do 1º bloco trouxe desafios para a consolidação
gradual da visão dos atores. Segundo a perspectiva dos atores entrevistados, seria

15 Para mais informações, ver Contextualização.
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positivo uma maior duração das etapas iniciais de implementação, tendo em vista
sua importância para definições estratégias que viriam a influenciar todo o projeto,
além da necessidade de tempo para o convencimento dos atores envolvidos.

Nesse sentido, a experiência do território também demonstra a importância de
se analisar os prós e contras do tempo de execução de algumas das atividades.
Embora maior celeridade possa ser necessária para o cumprimento do cronograma
de implementação, podem existir ônus especialmente para a consolidação da visão
dos atores educacionais. No caso do território da Bahia, os gestores educacionais
ainda estavam internalizando os aprendizados da Iniciativa, e a aceleração das etapas
prejudicou o assentamento dos conceitos.

O projeto também foi fortemente marcado pela eclosão da pandemia, que
contribuiu para uma transformação da educação e, em maior ou menor grau, para
a diminuição da resistência no que tange à adoção de tecnologias no processo
ensino-aprendizagem (FGV CEIPE; OTEC, 2021d). Embora tenha sido estímulo à
cultura digital em todas as redes de ensino, na Bahia, os reveses gerados pela
pandemia se somaram a questões próprias das redes de ensino, dificultando a
mobilização e o engajamento dos atores envolvidos e, com isso, a construção e o
desenvolvimento de uma visão compartilhada entre eles. Esse e outros desafios de
engajamento dos atores no contexto da pandemia identificados no território estão
resumidos na Figura 4.

Figura 4: Desafios no engajamento dos atores no contexto da pandemia

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Conforme descrito na Figura 4, a pandemia prejudicou também o
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funcionamento do GET, posto que os gestores ficaram encarregados de uma série de
novas atividades necessárias à garantia do ensino emergencial remoto, que foram
priorizadas frente às da IEC-BNDES. Tais fatores, embora presentes em outros
territórios, foram agravados na Bahia. Como resultado, houve uma queda na
frequência das reuniões do GET e uma maior rotatividade dos membros, em especial
na rede estadual, o que dificultou o monitoramento das ações e o consequente
envolvimento dos atores locais.

Além disso, os integrantes do GET baiano manifestaram dificuldades de
adaptação ao novo modus operandi do apoio técnico, o que, somado aos demais
fatores, foi entendido como um obstáculo para a condução das atividades. Durante o
ano de 2019, o apoio técnico realizado pelo CIEB incluiu reuniões técnicas presenciais
com atividades mão-na-massa que, de acordo com a perspectiva trazida pelo CIEB,
apoiavam a identificação de possíveis entraves e contribuíam para a mobilização dos
agentes. No entanto, com a necessidade de substituição do formato para atividades
remotas, tornou-se inviável prover momentos de imersão como os outrora realizados.

Os desafios na gestão também implicaram em dificuldades no engajamento
das escolas. A não priorização do projeto no território fez com houvesse poucas ações
de convencimento dos atores escolares, o que, somada à estafa dos docentes com o
ensino emergencial remoto, influenciou de forma negativa no engajamento em
diversas frentes, como o processo formativo. Isso foi agravado por uma quebra na

expectativa dos docentes de célere chegada dos
equipamentos, que não foi efetivada dados atrasos
no processo de compras16, gerando desconfiança de
que o projeto seria de fato concluído.

A percepção da necessidade de maior
engajamento dos atores e a compreensão de que a
calamidade pública se estenderia pelos próximos
meses demandaram o desenho, por parte da IEC, de
ações voltadas a assessorar os territórios a
elaborar estratégias de aprendizagem remota. As

assessorias partiram do guia de fundamentação, elaborado pelo CIEB, material
compartilhado com todas as Secretarias de Educação apoiadas pela IEC-BNDES.
Além disso, os parceiros da IEC-BNDES também realizaram reuniões de
acompanhamento e organizaram webinários17, tendo como foco compartilhar
estratégias que os territórios poderiam adotar para se adaptar ao ensino
remoto.

De forma paralela, algumas ações planejadas no âmbito da
IEC-BNDES para a conscientização e mobilização dos atores da ponta
foram discutidas com o território da Bahia com o objetivo de que fossem
implementadas ao longo de 2020. Entre maio e outubro, foi construído o
Guia dos Gestores Escolares do território, instrumento construído pelo

17 Entre 19 e 28 de maio de 2020, foram realizados quatro webinários da Sincroniza, disponíveis em seu canal do YouTube.
Entre 25 de junho e 28 de julho de 2020, o CIEB realizou seis webinários, também disponíveis no YouTube.

16 Para mais informações, ver Infraestrutura.
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CIEB junto às Secretarias, voltado a apresentar para diretores e coordenadores
pedagógicos as premissas do Projeto e
compartilhar o passo a passo de sua
implementação nas escolas. O Guia
contribui para a disseminação da visão
sobre uso pedagógico das tecnologias
digitais junto às escolas, tendo em vista o
papel central dos gestores escolares no
convencimento dos professores e no
apoio à integração efetiva e cotidiana das
tecnologias ao fazer pedagógico.

No entanto, para que tal objetivo possa ser
atingido, torna-se necessária a distribuição
dos equipamentos nas escolas. Enquanto
as redes municipais de Lauro de Freitas e
Ilhéus realizaram eventos virtuais de
apresentação do Guia para os gestores, a
rede estadual optou por só distribuí-lo em
evento presencial a ser realizado no

momento da chegada dos equipamentos, previsto para 2022 (BNDES; CIEB, 20222).
Esse fator se apresenta como um ponto de atenção, posto que a garantia da
disponibilização do documento para os gestores é atividade-chave para a
construção da visão dos atores escolares e a escolha por postergar ações
para a construção da visão pode criar entraves para a efetividade do
projeto.

A realização de eventos e ações de sensibilização e engajamento
é prática importante para pactuar e formalizar compromissos entre
todos os atores do projeto. Nesse sentido, a rede municipal de Lauro de
Freitas recebe destaque positivo pela realização de evento para a
distribuição do Guia, mesmo de forma virtual, solenidade que também marcou o
lançamento do projeto no território. De acordo com interlocutores entrevistados, o
município também realizou esforços adicionais na concepção de estratégias de
engajamento, como a criação de núcleos de inclusão digital nas escolas para
promover e multiplicar as premissas da IEC-BNDES.
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Para endereçar seus desafios de engajamento, a Bahia poderia ter feito uso de
outras estratégias adotadas na Iniciativa, como garantir a frequência na realização de
reuniões com os atores envolvidos e investir na divulgação do projeto territorial, como
a partir de sites (FGV CEIPE; OTEC, 2021c). Não obstante, a experiência dos demais
territórios não foi replicada na Bahia, que não possui, por exemplo, um nome18 ou
uma página para o projeto territorial, dificultando o registro das
informações e a identificação e disseminação para as escolas
beneficiadas.

Adicionalmente, um ponto crítico identificado no território
refere-se à baixa frequência de reuniões, em especial as de
governança institucional19. A realização de reuniões no âmbito das
Secretarias e das escolas é uma forma de manter os atores conscientes
do status atual e próximos passos do projeto, mobilizando-os para o

alcance dos resultados esperados. Ao incluir atores
de diferentes instâncias de decisão e participação
— como diferentes setores da Secretaria, envolvidos
diretamente no planejamento e gestão, e atores
escolares, responsáveis pela execução das ações na
ponta —, torna-se necessário que todos
compartilhem das premissas e visão da Iniciativa,
fazendo com que o projeto de fato gere uma
mudança estrutural na rede.

A Bahia também não conta com pontos focais nas escolas para governança,
suporte, engajamento e acompanhamento da implementação do Projeto. Em
outros territórios, iniciativas como a alocação de carga horária e adicional financeiro a
professores pontos focais (como a Rede Municipal de Santa Maria) e a formação de
Comissões de Integração de Tecnologia (Paraíba) possibilitaram o desenvolvimento
da visão e a construção de redes de colaboração e compartilhamento de
conhecimentos entre os atores escolares, o que pode contribuir para a efetividade e

19 Para mais informações sobre os desafios na governança institucional na Bahia, ver seção Contextualização.

18 A Bahia é o único território que não possui um projeto com nome próprio. Nos demais territórios, a IEC-BNDES é
conhecida como: Paraíba Conectada (PB), Sergipe Conectado (SE), Educação Gaúcha Conectada (RS), Piá Conectado
(PR) e TO Ligado (TO).
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sustentabilidade do projeto (FGV CEIPE; OTEC, 2021a, 2021b, 2021c).

Em suma, a experiência da Bahia traz, resumidos na Figura 5, importantes
aprendizados para outras redes de ensino que buscam incentivar a adoção
tecnológica na prática pedagógica. Os desafios vivenciados pelo território ressaltam a
importância da construção de uma visão comum entre gestores educacionais,
gestores escolares e professores, tendo em vista que sua não-consolidação
apresenta-se como um risco para a implementação das demais dimensões e para
a consequente efetividade e sustentabilidade do projeto nos territórios.

Figura 5: Aprendizados da implementação na dimensão visão

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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A formação é a dimensão responsável por desenvolver as habilidades e
competências de professores e gestores escolares necessárias ao uso adequado
de tecnologias na educação. As ações formativas possuem um caráter catalisador
para as demais dimensões do modelo Quatro em Equilíbrio (FGV CEIPE; OTEC,
2021d). A partir das formações, os docentes fortalecem sua visão voltada à inserção de
tecnologia na prática pedagógica e desenvolvem habilidades necessárias à adoção
proveitosa e criativa dos recursos digitais e da infraestrutura. Nesse sentido, partindo
da compreensão de que as dimensões são co-dependentes, reforça-se que para que a
formação tenha efeito, é importante que os professores alcancem bons índices de
conclusão do processo formativo.

Cabe ressaltar que, para que a inserção da tecnologia no aprendizado
aconteça de maneira concreta, as formações devem abordar conceitos, processos e
recursos de forma que docentes aperfeiçoem sua prática pedagógica em sala de aula
a partir de temáticas inovadoras, considerando as demandas próprias a cada rede de
ensino (CIEB; EFEX, 2019). Sendo assim, a partir das necessidades do território da
Bahia, as ações na dimensão Formação, descritas na Figura 6, incluíram.

Figura 6: Ações da IEC-BNDES na Bahia implementadas na dimensão formação

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Partindo desse pressuposto, os passos iniciais propostos pela
IEC-BNDES no território da Bahia voltaram-se ao diagnóstico das
competências digitais dos professores das escolas impactadas pela
Iniciativa. A realização do diagnóstico das competência digitais dos
professores nos territórios é uma premissa IEC-BNDES que tem como
base a compreensão de que para todo e qualquer projeto de
implementação de tecnologias na educação, a realização de um
mapeamento inicial de competências digitais é de suma importância

para a identificação do nível de adesão e familiaridade dos docentes com o uso
pedagógico de tecnologias, fornecendo um diagnóstico claro que permite a
elaboração de planos formativos de acordo com as necessidades locais.

O mapeamento partiu da Autoavaliação de Competências Digitais de
Professores, desenvolvida pelo CIEB. Além de gerar devolutivas individuais aos
docentes, com orientações e direcionamentos a partir de seu nível de apropriação da
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tecnologia20, a ferramenta foi utilizada na Iniciativa
como subsídio para o desenvolvimento dos
planos de formação (BNDES; CIEB, 2020). No caso
da Bahia, o diagnóstico foi realizado em outubro de
2019, após a repactuação do plano territorial21.

Os resultados do mapeamento são
disponibilizados (Figura 7) em uma escala de 1 a 5 e
devem ser interpretados de acordo com os
descritores de cada um dos níveis de apropriação
de tecnologia (CIEB, 2020): (i) Exposição - quando
não há uso das tecnologias na prática pedagógica;
(ii) Familiarização - o professor começa a conhecer
e usar pontualmente as tecnologias em suas
atividades; (iii) Adaptação — às tecnologias são

usadas periodicamente e podem estar integradas ao planejamento das atividades
pedagógicas; (iv) Integração — o uso das tecnologias é frequente no planejamento
das atividades e na interação com os alunos; (v) Transformação - quando o professor
usa as tecnologias de forma inovadora, compartilha com os colegas e realiza projetos
colaborativos para além da escola. Os dados mostram que mais de 50% dos
professores apresentavam níveis baixos (exposição e familiarização) de apropriação da
tecnologia.

Figura 7: Resultados do mapeamento de competências digitais

Nota: n = 1108 docentes. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2019b).

Tal etapa diagnóstica foi um insumo necessário para a elaboração dos
planos de formação territoriais adequados às necessidades locais,

21 Para mais informações, ver Visão.

20 A ferramenta possui níveis progressivos de apropriação da tecnologia: exposição, familiarização, adaptação, integração
e transformação, em três áreas: Pedagógica, Cidadania Digital e Desenvolvimento Profissional. Para aprofundamento
sobre os descritores, ver CIEB Notas Técnicas #15: Autoavaliação de Competências Digitais de Professores.
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que também levou em consideração os desafios educacionais a serem endereçados
pelo projeto e as práticas pedagógicas
mediadas por tecnologias previamente
escolhidas. Nessa etapa, a Bahia apresentou
algumas particularidades. A primeira delas
deriva do momento de entrada na Iniciativa. A
Bahia, por exemplo, não participou da jornada
de formação desenvolvida para apoiar os
gestores das Secretarias na construção de
seus planos de formação, que aconteceu entre
os meses de abril e julho de 2019, organizada
pelo CENPEC22.

Ainda assim, o território se beneficiou das
experiências e dos aprendizados da
implementação no 1° bloco e, como insumo
para a construção de seu plano formativo,
utilizou o documento resultante da Jornada,
intitulado Guia Prático para Gestores
Educacionais. Ademais, tendo em vista que seu
momento de entrada na IEC-BNDES ocorreu quando a pandemia de COVID-19 já
estava em curso, o plano formativo do território não teve que passar por adaptações
em seu formato, como havia acontecido com o 1° bloco23. Nesse sentido, tanto a
inclusão dos aprendizados do Guia quanto a ausência de necessidade de adaptações
contribuíram para que o processo de construção do plano formativo na Bahia
tenha ocorrido de forma mais célere do que no 1° bloco.

Por fim, a Bahia também se diferencia no que tange ao parceiro executor do
plano formativo. Nos demais territórios da IEC-BNDES, os planos formativos foram
criados pelo GET, mas as formações foram ministradas por uma organização externa
contratada pelo Comitê Gestor da IEC-BNDES, tendo em vista a experiência ainda
incipiente das redes de ensino na execução de planos formativos na temática da
Iniciativa (FGV CEIPE; OTEC, 2021c). Na Bahia, a condução do processo formativo
envolveu tanto uma empresa terceirizada quanto o Instituto Anísio Teixeira (IAT),
órgão vinculado à Secretaria Estadual da Educação da Bahia que tem por uma de
suas finalidades a qualificação de docentes e gestores da rede.

O envolvimento do Instituto foi uma demanda do próprio território, tendo em
vista a percepção sobre sua experiência. Por se tratar de uma instituição que está
alocada na estrutura do Estado, ficou estabelecido pelo território que o IAT
construiria o plano formativo e realizaria a formação apenas do segmento do
Ensino Médio24. Nesse sentido, para executar as formações destinadas a gestores e

24 Os professores do Ensino Médio representam cerca de 37% do total dos segmentos. Para mais informações, ver painel
de dados educacionais sobre a IEC-BNDES

23 No 1° bloco, as formações foram desenhadas inicialmente em um modelo híbrido, com parte das atividades online e
parte presencial. Com a eclosão da pandemia, os planos de formação tiveram que ser redesenhados e repactuados
substituindo o modelo híbrido pelo totalmente remoto.

22 Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Instituição integrante da rede de
instituições do OTec e contratada pela IEC-BNDES para apoiar a construção dos planos de formação do 1º bloco.
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professores dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental na Bahia, foi contratada
a Sincroniza Educação, empresa que já havia sido responsável por realizar as
formações do 1º bloco25. O Quadro 3 traz um resumo de como foi organizado o
processo formativo no território26.

Quadro 3: Quadro resumo do processo formativo na Bahia

Público-Alvo Parceiro Redes Cursos
Docentes Anos Iniciais do

Ensino Fundamental
(2° e 3° anos)

Sincroniza Municipal Ilhéus
Municipal Lauro de Freitas

Alfabetização e Aula
Enriquecida com Tecnologia

Docentes Anos Finais do
Ensino Fundamental

(6° e 9° anos, disciplinas
Matemática e Língua Portuguesa)

Sincroniza Municipal Ilhéus
Municipal Lauro de Freitas

Letramento em Língua
Portuguesa e Ensino Híbrido
Letramento em Matemática

e Ensino Híbrido

Docentes Ensino Médio
(1° e 2° séries)

IAT Estadual Aprendizagem Baseada em
Projetos

Gestores Educacionais Sincroniza
Municipal Ilhéus

Municipal Lauro de Freitas
Estadual

Gestão para a Inovação na
Aprendizagem

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Em decorrência da pandemia, os planos formativos de ambas as
organizações consideraram atividades remotas. Os cursos ministrados pela
Sincroniza incluíram seis módulos divididos por eixos temáticos, combinando
atividades síncronas e assíncronas27. Por sua vez, o plano desenhado pelo IAT
previa a realização de atividades introdutórias,
oficinas temáticas e designs de eletivas, com
encontros síncronos por semana28.

A execução do plano formativo estava
programada para o 2° semestre de 2021. No entanto, as
as formações para o Ensino Médio não ocorreram,
sendo repactuadas para o segundo semestre de
202229. A postergação foi uma escolha do IAT dado o
mapeamento da estafa do corpo docente e
indisponibilidade de carga horária no ano de 2021,
tendo em vista outras ações realizadas de capacitação
para o ensino emergencial remoto e a decisão de não
incluir as formações da IEC-BNDES no calendário formativo da rede estadual em 2021.
Além da estafa do corpo docente, outro ponto que contribuiu para a decisão de

29 As formações do IAT, previstas para o segundo semestre de 2022, têm como público-alvo um total 433 professores de
1º e 2º ano do Ensino Médio.

28 Curso remoto (60h) com um encontro síncrono por semana dividido em: introdução (12h), duas oficinas temáticas
(20h cada) e design de eletiva (8h).

27 Cada módulo previu: 1 webinário (1h30); 1 grupo de discussão (1h30); 1 conteúdo autoinstrucional (9h) — com exceção
dos módulos destinados a gestores, cuja carga horária é de 7 horas.

26 Para mais informações, ver Anexo 1 - Planos formativos da Bahia.

25 Houve a realização de processos seletivos distintos para realização das formações do 1° e 2° bloco de territórios da
IEC-BNDES em 2020 e 2021, respectivamente. A Sincroniza Educação foi selecionada em ambos.
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postergar as formações do Ensino Médio foi a preocupação por parte do IAT com a
efetividade das ações, uma vez que o território entende que não adiantaria insistir
na realização da formação em um cenário adverso, em que não havia possibilidade de
engajamento dos docentes. A decisão em adiar a realização da formação tendo como
premissa a efetividade e garantia de condições de engajamento e participação dos
docentes é identificada como um ponto positivo, no entanto, essa escolha precisa ter
como respaldo ações que assegurem a realização das formações, estabelecendo
novos prazos e incorporando-os ao calendário da rede30.

De fato, o desafio de engajar um corpo docente já estafado se materializou nas
formações da Sincroniza realizadas no território em 2021. Antes das formações terem
início em junho de 2021, foram necessários esforços adicionais por parte dos
formadores para cadastro, mobilização e acompanhamento dos cursistas antes
do início dos cursos. Buscando o contato direto com os atores escolares, tida como
uma boa prática para o sucesso de processos formativos (FGV CEIPE; OTEC, 2021c), a
Sincroniza investiu em ligações e envio de informações via WhatsApp.

Os desafios de engajamento se mantiveram ao longo do 2° semestre e foram
acentuados com a situação de calamidade pública que atingiu o sul da Bahia entre
novembro e dezembro de 202131. De forma a fomentar a participação dos cursistas e
sua certificação (dada a cursistas com progresso no curso maior ou igual a 75%), o
acompanhamento de indicadores, o estabelecimento de metas e a mobilização
de representantes das Secretarias, especialmente dos integrantes do GET, foram
algumas estratégias utilizadas. Além disso, foram criadas turmas em horários
alternativos, na expectativa de alcançar os cursistas que não tinham disponibilidade
em outros períodos, e foram enviadas peças de comunicação em grupos de
WhatsApp visando esclarecer e tirar as principais dúvidas sobre os cursos.

No entanto, apesar das ações de engajamento realizadas, os indicadores,
resumidos na Tabela 3, mostram que o percentual de cursistas certificados ficou
em torno de 40% na Bahia, valor abaixo da meta estabelecida de pelo menos 50%
de cursistas certificados ao final das formações32. Em especial, quando se analisa o
público-alvo dos docentes dos anos e disciplinas-foco (Figura 8), ressalta-se o desafio
do engajamento dos professores da rede estadual e da rede municipal de Ilhéus, que
obtiveram índices relativamente abaixo dos de Lauro de Freitas.

Segundo percepções dos atores entrevistados, existem alguns fatores que
podem explicar o baixo engajamento dos cursistas. Primeiramente, a pandemia
impôs dificuldades à condução do processo, ao onerar os docentes com mais
formações e atividades voltadas à preparação para lecionar de forma remota e
ressaltar dificuldades e/ou desinteresse de parcela dos docentes em cursar uma
formação inteiramente digital.

32 Em função da não realização das formações com docentes de Ensino Médio, este público não foi incluído nas análises
quantitativas deste relatório, que incluem apenas os professores de Ensino Fundamental formados pela Sincroniza.

31 Devido às fortes chuvas e inundações que afetaram especialmente Ilhéus, o prazo de conclusão das formações foi
postergado para dezembro e a certificação foi feita em duas partes (entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022).

30 Durante o mês de abril de 2022 foram realizadas novas conversas com o território e de acordo com atores locais as
novas datas para as formações do ensino médio ainda não tinham sido inseridas no calendário da rede, não havendo
previsão sobre o período em que seriam realizadas.
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Tabela 3: Indicadores de cadastro e certificação nos cursos realizados em 2021 por
município

Município Cadastro Certificação

Ilhéus 70,93% 44,93%

Lauro de Freitas 57,43% 36,49%

Nota: Amostra (n = 337) considera professores e gestores de anos-foco da Sincroniza das redes municipais e estadual
agrupadas por município. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de SINCRONIZA EDUCAÇÃO (2021b).

Figura 8: Indicadores de cadastro e certificação nos cursos realizados em 2021 por
rede de ensino

Nota: Amostra (n = 337) considera professores e gestores de anos-foco da Sincroniza por rede de ensino.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de SINCRONIZA EDUCAÇÃO (2021b).

Além disso, foi identificado que o descasamento do momento da formação
em relação à chegada dos equipamentos impactou diretamente no nível de
engajamento dos professores. As formações foram planejadas para acontecer de
forma encadeada à chegada dos equipamentos, permitindo que os docentes
colocassem em prática os aprendizados obtidos, mas isso não foi efetivamente
realizado. A partir de relatos, foi constatada uma descrença por parte dos atores
escolares em relação à chegada de equipamentos e, em maior grau, em relação ao
projeto como um todo. Ainda que identificada de maneira mais acentuada na rede
estadual, a desconfiança também se manifestou nos municípios. Como solução, as
Secretarias de Educação promoveram ações buscando captar esses cursistas,
esclarecendo sobre a seriedade da Iniciativa e sua importância para a rede.

A experiência única da Bahia na IEC-BNDES, de contar com participação de
instituição pública e privada nas formações, também traz importantes aprendizados.
A inclusão do IAT no planejamento e na implementação é considerada positiva ao
refletir as premissas do projeto de difusão e construção de ações sustentáveis e
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de fortalecimento da autonomia do território. Não obstante, a organização foi,
comparativamente à Sincroniza menos célere no andamento das ações. De fato, a
contratação da Sincroniza deu celeridade no processo de implementação dos planos
de formação na Bahia, uma vez que a empresa já trazia aprendizados e experiências
da IEC-BNDES, conhecendo as etapas e estrutura interna do projeto, e possuía
incentivos contratuais para a célere execução das ações.

De acordo com os gestores entrevistados, a não realização das formações em
2021, e o consequente atraso na implementação da Iniciativa, derivam de duas
principais ações. A primeira delas está relacionada à já mencionada ausência de
sincronicidade entre as dimensões de formação e infraestrutura. Sem perspectiva de
chegada dos itens nas escolas, o IAT optou por aguardar e não dar prosseguimento às
formações no ano letivo de 2021. No entanto, ressalta-se que, uma vez que o processo
de compras envolve um pacote de ações complexo, aguardar a chegada dos
equipamentos para só então realizar as formações não se mostrou uma estratégia
efetiva por parte do território da Bahia.

Os atrasos na condução das atividades alocadas ao IAT também derivaram do
acúmulo de tarefas na pasta. Isso aconteceu porque,
além de se responsabilizar pelas formações do Ensino
Médio, o órgão também passou a liderar as etapas do
processo de compras de tecnologias33. O IAT não
possuía experiência prévia em processos de compras
públicas, o que demandou um tempo maior para
apropriação e domínio das etapas, gerou atrasos no
cronograma de implementação e provocou
desconfortos nos gestores da pasta, que se viram
sobrecarregados em meio às demandas de ambos os
processos. Tal fato reforça a importância do
estabelecimento de uma governança clara capaz de
organizar e acompanhar o andamento das ações nas
Secretarias de Educação, tratando-se de uma
premissa da IEC-BNDES. Ainda que cada Secretaria possua um modo particular de
organização, a existência de comprometimento institucional e elevado grau de
articulação entre diferentes setores é necessária para evitar o acúmulo de funções em
um único órgão.

Em termos de sustentabilidade das formações, cabe mencionar
que a não realização das formações do IAT e as dificuldades de
engajamento nas formações da Sincroniza apresentam-se como pontos
críticos, uma vez que, conforme mencionado, a formação possui um
caráter catalisador para as demais dimensões. Nesse sentido, reforça-se a
importância do planejamento por parte das redes de futuros processos
de capacitação dos docentes e gestores não formados, de modo a
desenvolver as competências necessárias para a correta utilização das
tecnologias adquiridas pela Iniciativa.

33 Para mais informações sobre a entrada do IAT no processo de compras, ver Infraestrutura.
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No âmbito da rede estadual, especialmente para o Ensino Médio, a
recomendação pode ser atingida a partir da garantia da realização, em 2022, das
formações voltadas ao Ensino Médio não realizadas em 2021. Para tanto, é de suma
importância a priorização por parte do Estado das ações formativas da IEC-BNDES,
como por meio da inclusão das formações no calendário letivo de forma a garantir
a disponibilidade de carga horária dos docentes. Essa ação, realizada por outras
redes da Iniciativa, é considerada um aprendizado importante para quaisquer
projetos educacionais que incluam formações continuadas (FGV CEIPE; OTEC, 2021a).

Não obstante, cabe ressaltar que os futuros processos formativos nas redes da
Bahia também poderão se beneficiar da expertise adquirida pelos gestores
educacionais na realização de outras formações sobre tecnologias ao longo dos
últimos anos letivos. De acordo com relatos coletados nas entrevistas, durante o ano
de 2021, o IAT se dedicou quase integralmente à realização de formações no tema,
atingindo um total de 8.500 professores inscritos em dois cursos iniciais. Uma vez
convencidos da importância da inserção tecnológica em sua prática docente, os
professores também poderão apresentar maior engajamento em formações futuras
voltadas à práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologias.

Por fim, ressalta-se que, apesar das dificuldades mapeadas, de maneira geral, a
presença do IAT na IEC-BNDES representa um importante avanço em direção à
construção de intervenções significativas e sustentáveis a longo prazo,
contribuindo para a autonomia das ações através do reforço das especificidades e
singularidades do território enquanto aspectos fundamentais para o desenho das
ações formativas.

Figura 9: Aprendizados da implementação na dimensão formação

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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A dimensão dos Recursos Educacionais Digitais (REDs) se refere à curadoria,
ao acesso e à utilização de programas, aplicativos e conteúdos digitais no espaço
escolar, seja para fins pedagógicos, seja para planejamento e gestão educacionais
(CIEB, 2019a). Para uma grande parcela das escolas baianas, a Iniciativa foi a primeira
experiência de inserção de recursos digitais no cotidiano pedagógico. O diagnóstico,
realizado a partir da aplicação do Guia EduTec em 2018, mostra que, à época, quase
50% das escolas apoiadas pela IEC-BNDES na Bahia não adotavam nenhum tipo de
RED. Portanto, ao passo que a dimensão apresenta um caráter inovador para o
território, a inserção dos REDs apresenta-se como uma importante ferramenta de
mediação para a adoção de tecnologias de forma rotineira na educação pública
baiana.

Figura 10: Diagnóstico da adoção de REDs

Nota: n = 58 escolas. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2018).

Nesse sentido, cabe destacar que, conforme proposto pelas premissas da
Iniciativa, a efetiva inserção dos REDs na prática pedagógica depende da
sincronicidade da implementação de ações nas demais dimensões. Sua inserção
depende de profissionais convencidos do seu potencial e com competências
desenvolvidas e da existência de infraestrutura adequada. Na Bahia, a não
concomitância temporal da implementação das dimensões dificultou a utilização
dos recursos educacionais entre 2020 e 2021. Os atrasos na chegada dos
equipamentos, as dificuldades de mobilização dos atores, seja a nível das Secretarias
de Educação, seja a nível das escolas, e os baixos índices de professores capacitados
em 2021 foram fatores que, conjuntamente, ajudam a explicar os desafios de
implementação dos REDs no território.

Embora os desafios mencionados, no âmbito da Iniciativa foram planejadas
atividades voltadas a garantir o alinhamento dos REDs aos objetivos e necessidades
das redes baianas e contribuir para o sucesso na implementação de tecnologias na
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educação. Na Figura 11, são apresentadas ações no que tange ao diagnóstico, à
especificação, à seleção e à implementação de REDs.

Figura 11: Ações da IEC-BNDES na Bahia implementadas na dimensão REDs

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Primeiramente, de forma a garantir a participação e
engajamento dos atores-chave e adequar as premissas estruturantes ao
contexto local, a IEC-BNDES previu atividades voltadas à compreensão
do nível de proximidade dos professores em relação ao uso e inserção
dos REDs no seu contexto escolar. Nesse sentido, o primeiro passo foi a
realização, em 2019, de um mapeamento de soluções já utilizadas em sala
de aula. O mapeamento da demanda de REDs é uma premissa da
IEC-BNDES, não se tratando de uma ação característica específica do
território. Na Bahia, entretanto, foi identificada uma gama de soluções
gratuitas já utilizadas, como: Scratch, ferramentas Linux, LibreOffice,

Geogebra, Edubar, entre outras. Além das soluções identificadas, o Estado da Bahia
conta com um repositório oficial de Recursos Educacionais Abertos (REAs), a
Plataforma Anísio Teixeira (PAT), que, embora não seja uma ação vinculada à
IEC-BNDES, contribui para a sustentabilidade da Iniciativa ao promover o uso
pedagógico de tecnologias.

Dada a centralidade dos docentes, que, junto aos estudantes, são os principais
usuários dos REDs adquiridos e incorporados pelo território, o mapeamento da
demanda de REDs foi seguido de um levantamento de demandas de acordo com as
práticas pedagógicas inovadoras selecionadas pelo território da Bahia. Para o desafio
da alfabetização, o RED mapeado foi Repositório Digital. Para endereçar desafios no
letramento em Matemática e Língua Portuguesa nos Anos Finais (6° e 9° anos), o RED
foi Plataforma Educacional. Por fim, a fim de melhorar a proficiência nas duas
disciplinas mencionadas na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, o RED
priorizado foi ferramenta de colaboração.

As etapas seguintes da frente de REDs na Iniciativa ocorreram de
forma centralizada, considerando os mapeamentos realizados. Para os
territórios do 1° bloco, durante o II Encontro Nacional, em junho de 2019, se
deu a definição das especificações técnicas e pedagógicas que
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deveriam estar presentes nos recursos a serem adquiridos34. A Bahia, que ainda
não havia ingressado na IEC-BNDES, consequentemente não participou das
discussões. Não obstante, ainda que não tenha sido cumprida integralmente no
território, cabe ressaltar que tal etapa é fundamental para o planejamento das ações,
na medida em que tem a especificação busca garantir que a escolha dos REDs seja
pautada nas necessidades e no contexto educacional das redes.

As especificações foram etapas prévias à seleção e aquisição dos REDs, que
ocorreram entre 2019 e 2020. Na Iniciativa, tal etapa apresentou variações de acordo
com o segmento de ensino. Em 2019, considerando a necessidade das redes do 1°
bloco, a IEC-BNDES alocou recursos para a aquisição de licenças pagas de REDs para
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para os demais segmentos, a Iniciativa
buscou, principalmente a partir de 2020, o estabelecimento de parcerias com
empresas fornecedoras de REDs para a doação de licenças.

Seleção de REDs na IEC-BNDES
Em um primeiro momento, previa-se o fomento à adoção de REDs gratuitos, tendo em
vista restrições orçamentárias. Mas, ao longo da implementação em 2019, a instância

deliberativa da IEC-BNDES verificou a necessidade de alocar recursos privados e contratar REDs
pagos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, dada a baixa oferta de soluções gratuitas que
atendessem aos desafios pedagógicos de alfabetização identificados nas redes.

O processo de seleção ocorreu de forma centralizada, através de chamada pública
organizada pelo CIEB para mapear tecnologias educacionais. Das 52 soluções mapeadas, 9 foram
consideradas adequadas após processo de curadoria realizado por especialistas e as 3 mais
alinhadas às necessidades das redes foram apresentadas aos GETs durante o III Encontro
Nacional, ocorrido em novembro de 201935. Os territórios elencaram a plataforma Aprimora, da
Positivo Tecnologia, como a mais adequada. Com recursos inteiramente cobertos pela Iniciativa,
no primeiro semestre de 2020, foram adquiridos, para todos os territórios, 21 meses de
licenças da Aprimora cobrindo o componente curricular de Língua Portuguesa.

Durante o ano de 2020, os parceiros da IEC-BNDES buscaram novas formas de
viabilizar soluções pagas para os demais segmentos, a partir do estabelecimento de acordos de
doação com as empresas desenvolvedoras das tecnologias. Em relação ao Ensino Médio, a

Recode ofertou às redes estaduais o acesso a trilhas formativas de empoderamento digital
de jovens e o apoio e acompanhamento na implementação. Dos seis territórios, a solução
só não beneficiará o Rio Grande do Sul, que optou por não aceitar a doação.
No âmbito dos Anos Finais do Ensino Fundamental, foi estabelecido, com a Khan

Academy, um acordo de doação de 1 ano, renovável por mais 1, incluindo o apoio
e o acompanhamento da implementação nas redes estaduais e municipais de
Sergipe e Rio Grande do Sul. Como os demais territórios não contaram com soluções para o
segmento, durante 2021, um novo acordo de doação foi estruturado com a Positivo Tecnologia,

que ofertou 1 ano de licenças e apoio na implementação da Aprimora Lite nos
componentes Curriculares de Língua Portuguesa e Matemática em todos os
territórios. A implementação está programada para ter início em 2022. Até o momento

de elaboração do presente relatório, a rede estadual da Bahia havia aceitado a doação e
aguardava-se o posicionamento das redes municipais de Lauro de Freitas e Ilhéus.

35 A Bahia participou das discussões durante o III Encontro Nacional, mas não esteve presente nos debates e processos
anteriores à seleção. A percepção trazida pelos gestores entrevistados é a de que a seleção ocorreu de forma acelerada.

34 A definição de aspectos técnicos considera a infraestrutura existente. Por sua vez, a de aspectos pedagógicos parte
das etapas de ensino e dos componentes curriculares.
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Além de buscar soluções pagas, a instância de governança da Iniciativa
também voltou-se à capacitação das equipes das Secretarias apoiadas no
processo de seleção, curadoria, aquisição ou adoção de REDs, tida como uma boa
prática tendo em vista a necessidade de desenvolver a autonomia das redes (FGV
CEIPE; OTEC, 2021c). A demanda foi evidenciada com a eclosão da pandemia de
COVID-19, dado que gestores e professores se viram na urgência de conhecer e ter
domínio sobre recursos tecnológicos para a efetivação do ensino emergencial remoto.
Em resposta, foram desenvolvidos webinários em 2020 para apoiar as redes na
adoção de estratégias de aprendizagem remota. Adicionalmente, entre março e abril
de 2021, o CIEB realizou outros três webinários de apoio focados na capacitação dos
gestores das redes de ensino para a seleção de REDs considerando as necessidades
educacionais (BNDES: CIEB, 2022). Os encontros voltaram-se ao aprofundamento da
compreensão sobre os REDs, elevando a autonomia das redes em diferentes etapas
do processo de seleção e implementação das soluções, e à testagem, na prática, de
ferramentas disponíveis que poderiam apoiá-los nesse processo. Os aprendizados
geraram a Jornada de Recursos Educacionais Digitais, documento tido como um
importante legado da IEC-BNDES (CIEB, 2022).

Embora as ações desenvolvidas na frente de REDs, a Bahia teve
dificuldade na implementação das soluções em 2021. No que tange à
Aprimora, plataforma adaptativa para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, a implementação teve início no 2° semestre, após o

território aderir ao seu uso remoto36.
Mesmo tendo cumprido com as etapas
prévias à disponibilização do RED —
adesão das redes, cadastramento de usuários e
formação de professores —, a Bahia não o
disponibilizou para os estudantes em tempo
hábil de ser utilizado no ano letivo de 2021 (FGV
CEIPE; OTEC, 2022a). Como resultado, até final de
novembro de 2021, 0% dos alunos da Bahia haviam
acessado o RED. Nos outros territórios que optaram
pela utilização da plataforma no ensino remoto, os
índices foram de 2% (Paraíba) e 17% (Rio Grande do
Sul e Paraná, conforme mostra a Figura 12.

As razões para tal são duas. Primeiramente, cabe destacar as dificuldades de
engajamento dos atores escolares no território, já mencionadas em capítulos
anteriores. De acordo com dados de utilização dispostos na Figura 12, menos de 3%
dos professores do território37 haviam acessado a plataforma até novembro de 2021,
com tempo de utilização mensal médio de apenas 7 minutos. Tais números são
consideravelmente menores do que os de outros territórios da IEC-BNDES que
também optaram por aderir ao RED durante o ensino remoto. Como a participação

37 Como a Aprimora, no contexto da IEC-BNDES, volta-se aos Anos Iniciais do Fundamental, o público é quase
inteiramente composto por professores das redes municipais, com apenas uma escola estadual adotando a plataforma.

36 Diante da imprevisibilidade do retorno presencial, a plataforma Aprimora foi disponibilizada para as redes interessadas
no apoio durante o período de aulas remotas. As redes estaduais e municipais de Sergipe e Tocantins optaram por
implementar o RED apenas após o retorno das aulas presenciais, enquanto as demais redes iniciaram o cronograma de
implementação no 2° semestre de 2021.
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dos professores é necessária — considerando o segmento e a característica da
plataforma que demanda sua inserção dentro do processo de ensino-aprendizagem
—, fica evidente que o não engajamento dos docentes é um impeditivo para a sua
correta utilização.

Figura 12: Porcentagem de professores que acessaram a plataforma e tempo
médio de acesso em novembro de 2021

Nota: Tocantins e Sergipe não foram representados, pois optaram por implementar o RED apenas em 2022.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de POSITIVO TECNOLOGIA (2021).

Na perspectiva dos gestores entrevistados, as dificuldades do engajamento
dos atores escolares estão relacionadas à inexistência de condições infraestruturais
para utilização da Aprimora, uma vez que os
equipamentos ainda não haviam sido entregues
nas escolas38. Nesse contexto, a sincronicidade
entre a implementação ganha novamente
destaque, posto que a priorização da oferta de
equipamentos se apresenta enquanto
determinante para adesão efetiva dos recursos
digitais.

Outro fator dificultante identificado na
Bahia foi a incerteza e o consequente descrédito
dos docentes sobre o momento de chegada dos equipamentos. A demora na
oferta dos equipamentos, somado a uma falta de confiança de que a infraestrutura
seria em breve disponibilizada atuou de forma a dificultar o engajamento no uso dos
recursos tecnológicos disponibilizados, uma vez que sem os equipamentos o uso dos
REDs a longo prazo seria impossível. Segundo relatos, parcela dos professores passou
a questionar se a Aprimora teria, de fato, funcionalidade prática, fator que ajuda a
explicar o baixo acesso dos docentes à plataforma.

38 Para aprofundamento sobre status do processo de compras, ver Infraestrutura
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Por sua vez, no caso do RED voltado aos estudantes do Ensino Médio, cujas
matrículas se concentram na rede estadual, a implementação foi ainda mais
impactada pelos desafios de engajamento e
governança, que se mostraram mais latentes na rede
estadual do que nas municipais. A alta rotatividade
dos gestores educacionais do GET e a não priorização
do projeto por parte do Estado dificultaram o
convencimento dos atores escolares, responsáveis, por
sua vez, pelo engajamento dos alunos39. Como
resultado, o RED não foi implementado nas escolas e
não houve acesso dos estudantes.

Um exemplo que reforça essa dificuldade de
engajamento reside no encontro programado pela
Secretaria com os professores de Ensino Médio para apresentação da plataforma.
Segundo relatos, a rede mapeou as escolas que adotariam o RED e convidou seus
professores para a apresentação da Recode. Na data marcada, o evento não ocorreu
pois nenhum dos mais de 40 confirmados apareceu. Nesse sentido, cabe mencionar
que, tal qual as formações do IAT, o encontro não havia sido inserido no calendário
letivo da rede e não foi remarcado.

Em resumo, a experiência da Bahia, cujos aprendizados estão resumidos na
Figura 13, reforça a importância da premissa de sincronicidade na implementação
das quatro dimensões para a inserção de REDs no cotidiano educacional. Além
disso, fica evidente que quanto menos consolidada a visão dos atores, maiores
serão os desafios para a implementação do projeto como um todo. A
implementação dos REDs ao longo de 2022 apresenta-se como um fator crucial para
a efetivação da inserção tecnológica na prática pedagógica e, portanto, para a
sustentabilidade da Iniciativa no território.

Figura 13: Aprendizados da implementação na dimensão REDs

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

39 A Recode conta com trilhas autoinstrucionais, que não requerem o cadastro de docentes, apenas seu papel enquanto
engajadores e disseminadores, contribuindo para que os estudantes reconheçam as possibilidades ali presentes.
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A dimensão de infraestrutura está relacionada à existência de instalações
físicas, equipamentos e conectividade, elementos essenciais no que diz respeito à
inserção de tecnologias na educação. Tradicionalmente, programas educacionais
tendem a supervalorizar tal dimensão, priorizando-a frente a outras ou até mesmo
elencando-a como o único fator a ser considerado40. No Brasil, políticas públicas
anteriores ao PIEC, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Programa
Banda Larga nas Escolas (PBLE), mobilizaram esforços direcionados unicamente à
dimensão durante pelo menos uma década (FGV CEIPE; OTEC, 2020, 2021d).

Todavia, embora a oferta de equipamentos seja condição necessária para o uso
de tecnologias digitais na educação, ela não garante sozinha o desenvolvimento do
potencial transformador atrelado à sua efetiva adoção. Além dos aspectos
relacionados às outras dimensões já apresentadas, o modelo Quatro em Equilíbrio
incorpora como elementos necessários ao desenvolvimento dessa frente a qualidade
e manutenção dos equipamentos, sua frequência de utilização e a adequação da
velocidade da internet (FGV CEIPE; OTEC, 2020). No âmbito da IEC-BNDES, as ações
de infraestrutura realizadas no território da Bahia envolveram as atividades
destacadas na Figura 14.

Figura 14: Ações da IEC-BNDES na Bahia implementadas na dimensão
infraestrutura

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

No que diz respeito às ações de planejamento, o primeiro passo foi a
identificação da infraestrutura já existente nas escolas, premissa da
IEC-BNDES para todos os territórios de forma a endereçar necessidades
específicas às diferentes redes. O mapeamento na Bahia foi realizado com
apoio do CIEB no final de 2019, simultaneamente a outras ações de
planejamento relativas às demais dimensões41. A Figura 15 traz uma
visualização da situação encontrada no território a partir dos dados do
Censo Escolar 2020.

41 Para mais informações, ver a seção Contextualização.

40 Para mais detalhes sobre o histórico das políticas de inserção de tecnologia na educação, majoritariamente via
infraestrutura, acesse FGV CEIPE; OTEC (2020).

Estudo de Caso IEC-BNDES Bahia 43



À época, a média de computadores — desktops, tablets e computadores
portáteis — para uso pedagógico nas escolas baianas variava entre 2 e 4, de acordo
com a rede de ensino, ressaltando a necessidade de investimentos na dimensão. Não
obstante, cabe ressaltar que, para além do mapeamento quantitativo, a experiência
da IEC-BNDES também reforça a necessidade de um levantamento qualitativo
voltado à identificação do estado de conservação dos equipamentos existentes e
da percepção dos docentes e gestores escolares sobre os itens.

Figura 15: Média de desktops, computadores portáteis e tablets por escola

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CENSO ESCOLAR 2020.

A partir do levantamento inicial de infraestrutura da Bahia, dos desafios
educacionais elencados pelo território, das práticas educacionais
inovadoras selecionadas e da restrição orçamentária do projeto, os
gestores das redes municipais e estadual da Bahia definiram os
equipamentos e itens de conectividade que seriam adquiridos para as
escolas. Para tanto, tal qual os demais territórios da Iniciativa, o GET baiano
contou com o auxílio da calculadora de infraestrutura, ferramenta
disponibilizada pelo CIEB que apura a quantidade de equipamentos
necessários para o atingimento das demandas pedagógicas. A calculadora
é entendida como um ferramental capaz de apoiar as equipes gestoras das
Secretarias no planejamento para aquisição de infraestrutura e de possibilitar a
adequação das demandas pedagógicas ao orçamento disponível (FGV CEIPE;
OTEC, 2021c).

A etapa de definição dos itens foi especialmente emblemática na Bahia pois
evidencia uma curva de aprendizado do território ao longo da implementação da
Iniciativa. Inicialmente, o GET Bahia planejou a aquisição de uma grande quantidade
de itens, incluindo uma diversidade de equipamentos consideravelmente específicos
voltados para cultura maker e educomunicação, conforme disposto no Quadro 4. A
compreensão das dificuldades inerentes à condução do processo de compras foi um
dos fatores que alertou para a necessidade de revisão dos itens. Em resposta, o
território optou pela priorização de alguns, focalizando esforços para o
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desenvolvimento de três termos de referência42: equipamentos de conectividade,
ChromeBooks e contratação de serviços de instalação. No Quadro 4 são apresentados
os tipos de equipamentos que o território pretendia adquirir antes da priorização dos
itens, e aqueles que compuseram os termos de referência finais.

Quadro 4: Antes e depois dos termos de referência para aquisição de itens

Antes Depois

Equipamentos de conectividade
Equipamentos de conectividadeCarrinho de carregamento, microcomputador,

impressora, fone de ouvido e projeto

ChromeBooks
ChromeBooks

Kit Maker

Serviços de instalação
Serviços de instalação

Kit educomunicação
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Após a definição, a Bahia deu início ao processo de aquisição de
equipamentos, tido como principal marco da dimensão. A etapa se colocou como
um grande desafio para todos os territórios da Iniciativa, que enfrentaram,
em maior ou menor grau, entraves relativos às compras públicas. Não
obstante, cabe ressaltar que especificidades locais, como a quantidade de
itens adquiridos, a expertise acumulada das equipes de gestão e a
proximidade das Secretarias com outros órgãos públicos, foram fatores que
facilitaram ou atravancaram a condução dos diferentes processos de
compras no âmbito da IEC-BNDES (FGV CEIPE; OTEC, 2022a, 2022c, 2022d).

Na Bahia, foi identificado que tanto fatores contextuais quanto internos à
estrutura da Secretaria de Educação atuaram como os principais impedimentos
para um melhor andamento das ações. No que diz respeito aos primeiros, a
pandemia de COVID-19 apresentou-se como um grande revés. A desvalorização do
real frente ao dólar, o aumento na demanda de equipamentos tecnológicos e a
queda na oferta dada a crise de microprocessadores geraram aumentos significativos
no valor dos equipamentos tecnológicos orçados na fase inicial do processo de
compras. Em resposta, foi necessária a restrição da quantidade de itens que
poderiam ser adquiridos com o montante inicialmente previsto, gerando idas e
vindas ao longo do processo.

42 Termo de referência ou projeto básico: O termo de referência ou o projeto básico é o documento, elaborado a partir
dos estudos técnicos preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar o objeto da licitação. A elaboração de termo de referência ou projeto básico é obrigatória para toda
contratação, independentemente da forma de seleção do fornecedor se dar por licitação, por contratação direta ou por
adesão à ata de registro de preços. Disponível em: <tcu.gov.br>. Acesso em: 13/04/2022
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Aquisição de equipamentos na IEC-BNDES
No âmbito da IEC-BNDES, o mapeamento inicial da infraestrutura das escolas evidenciou
a baixa quantidade e a obsolescência dos computadores e demais itens tecnológicos das

escolas. Em resposta, os recursos da Iniciativa para a dimensão de infraestrutura priorizaram a
aquisição de equipamentos em relação a outras rubricas, como a contratação de conectividade
e obras e adequações de espaços físicos.

A estratégia inicial da IEC-BNDES era que as aquisições ocorressem a partir de adesões a
atas de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No
entanto, o plano não se efetivou e cada território ficou responsável por realizar seus próprios
processos licitatórios, a cargo dos governos estaduais. A não disponibilização da ata de registro de
preços e a consequente concentração da atividade na esfera estadual atuou como fator
dificultante, aprofundando desafios relativos ao processo de compras, mais ou menos agravados
de acordo com particularidades locais dos territórios da IEC-BNDES, o que, por sua vez, resultou
em grande heterogeneidade em sua condução.

O procedimento licitatório foi um grande desafio para as Secretarias de Educação
participantes, gerando lições sistematizadas em diferentes produtos de M&A (FGV CEIPE; OTEC,
2022a, 2022c, 2022d). As características inerentes às compras públicas demandam maior
conhecimento dos atores envolvidos e coordenação junto a outros setores de modo a evitar
riscos de insucesso e/ou atraso. As principais etapas do processo de compras, incluindo
explicações, minutas, e orientações, estão presentes em produtos considerados legados da
Iniciativa, como o Fluxo de Aquisição de Tecnologias Educacionais desenvolvido pelo CIEB.

Fonte: Extraído de CIEB (2020).

Os desafios contextuais foram agravados por fatores internos da Secretaria
Estadual de Educação da Bahia. Em função da desregulação do funcionamento da
pasta frente ao novo cenário imposto, o setor inicialmente responsável por dar
andamento ao processo de aquisição dos equipamentos da IEC-BNDES —
encarregado pelo provimento à rede estadual de toda infraestrutura e tecnologia —
se viu sobrecarregado. Buscando fornecer celeridade ao processo, a solução
encontrada pelos membros do GET Bahia foi solicitar o apoio do Instituto Anísio
Teixeira (IAT) no direcionamento das ações relativas a compras. O IAT passou então
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a atuar dentro da IEC-BNDES em duas frentes: na elaboração e execução do plano
formativo do Ensino Médio43 e no encaminhamento do processo licitatório.

Mesmo considerando que a alocação do IAT buscou trazer celeridade, o
acúmulo de funções na pasta trouxe desafios para a condução do processo de
compras. Em primeiro lugar, houve sobrecarga à equipe gestora do órgão.
Ademais, a escolha gerou maior departamentalização do projeto, agravando o
desengajamento de outros setores da Secretaria que, por sua vez, tinham o papel de
atuar de forma articulada na execução da Iniciativa. Segundo relatos dos gestores
educacionais entrevistados, a falta de envolvimento de outras superintendências
trouxe custos para a gestão e tomada de decisão.

Nesse sentido, cabe ressaltar que o apoio e articulação entre os diferentes
setores é especialmente importante para a execução do processo de compras,
que requer alto alinhamento institucional dada a existência de diferentes instâncias
de validação. A necessidade de articulação entre os setores, particularmente
reforçada pela dificuldade da Bahia de realizá-la, deve ser compreendida enquanto
uma boa prática da IEC-BNDES para todos os territórios. Não obstante, é fundamental
compreender que, no caso do território analisado, a responsabilização do IAT foi um
resultado das já mencionadas dificuldades de governança e priorização do projeto no
âmbito da Secretaria Estadual de Educação, que, para além da condução do processo
de compras, afetaram a execução do projeto como um todo44.

Sendo um instituto especializado em formação de professores, o IAT não
possuía domínio das etapas de compras de itens de tecnologia, demandando
tempo para a construção do conhecimento necessário sobre o tema. Além disso, uma
vez que houve mudança na gestão do processo, sendo transferido de um setor para
outro, foi identificada uma perda da memória das etapas que já haviam sido
encaminhadas, demandando um esforço de resgate dessa memória por parte do IAT.
Assim, antes de dar encaminhamento nas ações relativas às compras, os gestores
necessitaram se inteirar de decisões tomadas antes da sua entrada na gestão do
processo, o que acabou interferindo na celeridade das ações.

Além disso, como cabia ao IAT a estruturação e a organização dos termos de
referência — contendo especificação técnica, justificativa e cotação — para
encaminhar o processo junto ao setor de licitação, foi preciso lidar com a grande
quantidade de itens previamente especificados. Somados, a ausência de know-how,
a necessidade de resgate da memória do projeto, a quantidade e o grau de
especificidade dos itens e o fato de muitos não terem sido jamais adquiridos pela
rede até aquele momento ampliaram as complexidades do processo.

Buscando endereçar os desafios resumidos na Figura 16, uma série de soluções
foram propostas para a Bahia. Em primeiro lugar, a experiência do 1° bloco de
territórios permitiu o compartilhamento de boas práticas e de ferramentas de
forma a apoiar as redes do 2° bloco. Uma das estratégias adotadas por Bahia e Paraná
foi a antecipação do processo de compras frente a outras atividades, tendo em vista

44 Para mais informações, ver o capítulo Visão.

43 Para mais informações sobre a atuação do IAT nesta frente, ver o capítulo Formação.
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que ele passou a ser entendido como uma atividade crítica do cronograma de
execução. O objetivo era o de reduzir os riscos de descasamento temporal entre as
ações das dimensões, considerando o momento de chegada dos equipamentos.

Figura 16: Desafios do processo de compras na Bahia

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Não obstante, a diretiva dada pela Iniciativa trouxe efeitos inesperados na
Bahia. Muito embora tenham sido desenvolvidas ferramentas com potencial de
apoiar as redes a dar celeridade à condução do processo de compras45, no território
isso se refletiu em uma redução do ritmo de andamento das ações das outras
dimensões. Em suma, embora a estratégia tenha sido efetiva ao conscientizar os
gestores acerca da necessidade de encadeamento temporal entre atividades de
diferentes dimensões46, premissa importante do modelo Quatro em Equilíbrio, ela
acabou por atrasar os cronogramas de visão, formação e REDs mediante uma
dificuldade do território em destravar as etapas do processo licitatório.

Além do foco no compartilhamento de boas práticas, buscando maior
engajamento dos gestores educacionais, o CIEB desenvolveu uma newsletter
mensal destinada aos Secretários de Educação. O material, enviado entre outubro e
dezembro de 2021, buscou aproximar os tomadores de decisão do cotidiano do
projeto, ressaltando a importância do engajamento de suas equipes gestoras de
modo a fomentar a celeridade das ações. A newsletter permitiu a visualização dos
destaques e pontos críticos de implementação, incluindo indicadores prioritários por
território, e também serviu como um canal para a solicitação de suporte para ações
mais críticas e de reconhecimento aos integrantes do GET (FGV CEIPE; OTEC, 2022a).

46 O território desenvolveu a compreensão acerca da necessidade de que a infraestrutura e REDs sejam disponibilizados
próximo ao fim das formações, de forma a potencializar a aplicação dos conhecimentos na prática pedagógica.

45 Para mais informações, ver o Fluxo de Aquisição de Tecnologias Educacionais do CIEB.
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Outro artifício adotado pela IEC-BNDES foi recorrer a doações de tecnologias
do setor privado, estratégia considerada positiva ao elevar a infraestrutura
tecnológica das escolas sem onerar as redes financeiramente nem demandar a
abertura de processos de compras (FGV CEIPE; OTEC, 2022a). Ao longo de
2020, a Iniciativa recebeu novos investimentos privados a partir de parceria
estabelecida com a empresa Cisco que beneficiaram o território da Bahia,
tendo como foco o endereçamento dos desafios relacionados à
infraestrutura de conectividade47.

Os recursos da Cisco inicialmente beneficiariam apenas escolas da
Paraíba. No entanto, para parcela das unidades educacionais de Campina
Grande constatou-se uma sobreposição entre itens de conectividade da
Iniciativa e de outro projeto. Após deliberação da Cisco, os itens foram
encaminhados a escolas até então não beneficiadas de Ilhéus e Lauro de Freitas, na
Bahia, e Lagarto, em Sergipe (FGV CEIPE; OTEC,2022a). Na Bahia, por uma questão de
incompatibilidade entre os equipamentos disponibilizados pela Cisco e a
infraestrutura existente na rede estadual, houve a deliberação pela não adesão às
doações. Em contrapartida, as redes municipais de Lauro de Freitas e Ilhéus
aceitaram. No total, 42 escolas municipais, 15 em Ilhéus e 27 em Lauro de Freitas,
receberão os itens doados pela Cisco em 2022.

Como a oferta e o aceite das redes municipais ocorreram após os processos de
compras terem sido iniciados, os termos de referência de conectividade precisaram
ser revistos, o que foi percebido como mais um fator de atrasos no processo de
compras. Nesse sentido, um importante aprendizado no que tange às doações reside
no momento de estabelecimento das parcerias, que deve anteceder etapas de
compras de forma a não agravar o andamento de uma atividade já tida como
desafiadora.

Ademais, a negativa por parte da rede estadual remonta a outro aprendizado
importante, tendo em vista que as redes precisam ter autonomia para a avaliação
dos custos e benefícios de cada tipo de doação ofertada. Nesse aspecto, um ponto
a se considerar é o diagnóstico local das escolas, avaliando necessidades pedagógicas
e especificidades técnicas dos equipamentos já existentes. Na Bahia, enquanto a rede
estadual já dispunha de conjunto de aparatos tecnológicos que dialogavam entre si,
os municípios não possuíam a mesma estrutura. Como resultado, os fundamentos
dos termos de doação e o resultado do processo decisório foram distintos.

Por fim, a Bahia também contou com um diferencial frente aos demais
territórios, posto que foi contratada uma consultoria externa especializada em
compras de forma a dar celeridade a tal etapa. Além da expertise do profissional
em processos licitatórios, foi priorizada a busca por consultor com conhecimento
sobre a realidade local e o funcionamento da máquina pública (BNDES: CIEB, 2022).

Na perspectiva dos entrevistados, a consultoria contribuiu no que diz respeito
às entregas, mas não atingiu a meta inicialmente acordada. A expectativa inicial de,

47 A doação da Cisco à IEC-BNDES integra o Programa Brasil Digital Inclusivo (BDI), lançado em 2020 em parceria com o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para impulsionar no país o desenvolvimento de habilidades de
transformação digital.
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até dezembro de 2021, publicar o edital de licitação dos itens prioritários48 não foi
cumprida. Em contrapartida, os termos relativos à compra de equipamentos de
conectividade e ChromeBooks foram concluídos e as cotações realizadas e aprovadas
pelo IAT, sendo encaminhadas para prosseguimento junto às demais instâncias
internas da Secretaria. Tais encaminhamentos representam, assim, avanços
significativos.

Atribuições do consultor de compras
● Coordenar a comunicação com a Secretaria Estadual de Educação;

● Apoiar a equipe da Secretaria na execução do processo, acionando setores responsáveis para
resolver problemas e destravar o processo sempre que preciso;

● Contactar e acompanhar fornecedores para a cotação dos itens previstos no processo de
compras;

● Buscar atas de registro de preços com itens similares aos dos termos de referência e
acompanhar processo de adesão, caso seja aprovada;

● Apoiar a Secretaria na resposta a dúvidas e diligências na tramitação do processo junto a
outros órgãos e setores, com foco na agilidade do processo;

● Gerar relatórios semanais de atividades realizadas;
● Sistematizar desafios, soluções e aprendizados em relatório com recomendações para

processos de compras.

No entanto, houve barreiras iniciais à atuação do consultor. Isso pois,
segundo os agentes entrevistados, não foi realizado, por parte do CIEB/BNDES,
responsáveis pela contratação, um exercício de especificação junto aos gestores
envolvidos no processo de compras sobre quais seriam as instâncias pelas quais o
consultor se responsabilizaria. Nesse sentido, entende-se que a contratação
é uma iniciativa inovadora e capaz de apoiar a celeridade nos processos
de compras das redes, desde que sua atuação ocorra de forma alinhada
aos papéis de cada uma das partes. De acordo com relatos, este
alinhamento apenas foi possível mediante o acesso por parte do território
aos termos do contrato, que ocorreu após algum tempo de atuação do
consultor.

Em decorrência dos diversos desafios identificados, a infraestrutura
prevista não havia sido disponibilizada até o momento de elaboração
do presente relatório, sendo sua entrega uma das principais atividades programadas
para o ano de 2022. Não obstante, cabe ressaltar que a Bahia participou da
construção de diferentes estratégias para endereçar as dificuldades na condução dos
processos licitatórios, sumarizadas na Figura 17. Essa curva de aprendizagem é
fundamental no desenvolvimento da autonomia do território e maior domínio
diante de um processo complexo como o de compras, além de evidenciar
diferentes caminhos para outras redes que podem vir a enfrentar as mesmas
dificuldades.

48 Para mais informações, ver Quadro 3.
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De forma a viabilizar o uso dos equipamentos no cotidiano pedagógico, a
Iniciativa também previu ações para a preparação das escolas no que tange à
conectividade. Nesse sentido, destaca-se primeiramente a premissa da Chamada
Pública de adesão das escolas ao Programa de Inovação Educação Conectada, cuja
participação é condição necessária para receber o apoio técnico ou financeiro do MEC
via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Educação Conectada. Além disso, em
junho de 2020 houve a criação do Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade
com integrantes das diferentes redes de ensino participantes da IEC-BNDES, visando
estimular a troca de ideias e de soluções entre os GETs (FGV CEIPE; OTEC, 2021d).

Figura 17: Aprendizados da implementação na dimensão infraestrutura

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

O atingimento dos objetivos na frente de conectividade passou, em um
primeiro momento, pelo mapeamento da situação das escolas. Para tanto, os GETs
atuaram na promoção da instalação do Medidor Educação Conectada49,
instrumento gratuito de mensuração da qualidade da internet. Entre janeiro e
dezembro de 2021, conforme mostra a Figura 18, houve um aumento de 20 pontos
percentuais no quantitativo de escolas da IEC-BNDES na Bahia que passaram a
monitorar sua conectividade a partir do medidor.

Embora o Grupo também tenha promovido discussões acerca de estratégias
para garantir a conectividade nas escolas no padrão de suficiência (no mínimo,
100 kbps por aluno), a evolução do percentual de escolas com conectividade
adequada na Bahia foi comedida. De acordo com a Figura 18, apenas cerca de 32%
das unidades beneficiadas pela Iniciativa em Ilhéus e Lauro de Freitas
enquadravam-se nos padrões mínimos ao final de 2021.

49 O Medidor Educação Conectada, desenvolvido pelo NIC.br especialmente para o MEC, permite à escola medir a
qualidade de sua conexão, visualizando os resultados assim como o histórico das medições anteriores. Com ele, é
possível avaliar se as redes contratadas nas escolas estão compatíveis com o PIEC. Medidores que não possuem dados
das escolas por mais de 180 dias são considerados casos no qual as escolas não monitoram conectividade.
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Considerando que a existência de conectividade é necessária para que os
equipamentos possam ser usados no processo de ensino-aprendizagem de forma
regular, tal dado ressalta a importância da priorização de esforços ao longo do ano
de 2022 nessa frente. Dentre as ações mapeadas, inclui-se a contratação de pacotes
adequados às necessidades das escolas por parte das Secretarias e a garantia de que
todas as unidades educacionais recebam os recursos do PDDE Educação Conectada
destinados a tal fim.

Figura 18: Evolução do percentual de escolas que instalaram o Medidor e
possuem conectividade adequada

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de NIC.BR (2021).
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O presente estudo de caso buscou construir uma análise sobre o
planejamento e a implementação da IEC-BNDES no território da Bahia entre 2020 e
2021 com vistas a trazer conhecimentos capazes de apoiar outras redes públicas de
ensino em ações voltadas à integração proveitosa das tecnologias digitais na
educação. Nesse sentido, foi realizado um esforço de evidenciar desafios,
aprendizados e boas práticas identificados ao longo desse processo.

Alguns fatores contextuais apresentaram-se desafiantes para a
implementação da IEC-BNDES. Primeiramente, o momento de ingresso da Bahia no
projeto, quando a implementação já havia se iniciado em quatro outros territórios,
causou um desencadeamento temporal entre planejamento e implementação.
Esse aspecto traz como aprendizado a importância de se atentar ao tempo de
implementação do projeto, evitando rupturas entre planejamento e implementação.

O fato das ações terem início em 2020 gerou um desafio adicional dado o
contexto pandêmico que, além de trazer dificuldades à operacionalização remota
das ações, intensificou dificuldades inerentes à governança do projeto no território.
Em decorrência das demandas para adaptação das redes ao ensino emergencial
remoto, atividade tida como prioritária frente a outras, houve desengajamento por
parte dos próprios gestores das Secretarias no acompanhamento das ações da
Iniciativa no território. Tal situação reforça a importância de uma governança forte e
alinhada às premissas e visão do projeto, sendo esse um aprendizado central que
irá impactar diretamente na articulação e engajamento dos atores envolvidos.

As dificuldades previamente listadas estão refletidas em diferentes frentes de
ação do projeto, seja na dificuldade de fornecer em tempo hábil os recursos digitais
para utilização no ano letivo de 2021, seja na dificuldade em engajar os atores
escolares na construção da visão e na conclusão do processo formativo e nos atrasos
na condução do processo de aquisição de equipamentos, etapa crítica do projeto.
Tendo em vista a codependência entre as dimensões, houve atrasos significativos na
implementação da Iniciativa no território, o que reforça a importância da
sincronicidade e do equilíbrio entre as quatro dimensões.

Não obstante, apesar das adversidades enfrentadas, a implementação da
IEC-BNDES no território contribuiu para a geração de diferentes estratégias de ação
e lições. Na Figura 19, estão resumidos os aprendizados listados ao longo dos
capítulos anteriores. A classificação inclui a dimensão do modelo Quatro em
Equilíbrio (visão, formação, REDs e infraestrutura), o nível de abrangência (específicos
ao território da Bahia ou comuns à IEC-BNDES) e a categoria de análise (tempo de
implementação, apoio à implementação, contextualização e engajamento da rede),
elementos importantes para a implementação de políticas de tecnologia na
educação.
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Figura 19: Aprendizados da implementação da IEC-BNDES na Bahia

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Conforme disposto na Figura 19, aspectos relacionados ao tempo de
implementação foram identificados como aprendizados primordiais na Bahia para
diferentes dimensões. Isso deriva, principalmente, do fato de pertencer ao 2º bloco de
territórios da IEC-BNDES, o que trouxe impactos para o desenvolvimento das ações e
para a sincronicidade entre a implementação das quatro dimensões. Embora os
desafios expostos, diferentes ferramentas e estratégias contribuíram para apoiar a
implementação, como, por exemplo, o envolvimento de instituições privadas e
públicas em processos formativos e a possibilidade de contratação de consultoria
para destravar processos de compras de tecnologias.
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Ademais, dado que uma das premissas da IEC-BNDES é a necessidade de
contextualização das ações, de forma a refletir as necessidades educacionais de cada
rede de ensino, a realização de diagnósticos e de capacitação dos atores locais
mostraram-se como estratégias capazes de contribuir para tal objetivo.

Por fim, o engajamento da rede, composta tanto por atores escolares e das
Secretarias, mostrou-se como um aspecto central para a implementação das ações. A
experiência da Bahia evidencia que fatores que dificultaram o convencimento dos
atores educacionais sobre a importância da implementação de tecnologia na
educação, como por exemplo, quebras de continuidade e não realização de
formações para os professores do Ensino Médio, geram entraves para a
implementação e consequente sustentabilidade e efetividade das ações.

Em suma, tal estudo de caso evidencia, a partir das especificidades locais da
Bahia, a importância da reflexão sobre desafios enfrentados na implementação de
políticas como base para a construção e compartilhamento de aprendizados.
Buscando fomentar a inovação em seus respectivos contextos educacionais, outras
redes de ensino e atores do sistema educacional podem, a partir da reflexão sobre a
experiência do território baiano, antever dificuldades da implementação de
tecnologias e apropriar-se de boas práticas e estratégias construídas no âmbito da
Iniciativa BNDES Educação Conectada.
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Anexo 1 - Planos formativos da Bahia

Segmento Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Anos Finais do Ensino
Fundamental Ensino Médio

Organização Sincroniza Sincroniza IAT

Prática
pedagógica
inovadora/

anos/desafio

Aula enriquecida com
tecnologia.

Ensino Instrucional em sala de
aula feito pelo professor, mas

enriquecido por mídias,
ferramentas e avaliações,

interventivas ou não.

Ensino híbrido: Rotação por
Estação.

Para atender os desafios de
Letramento e Raciocínio

Matemático (6o e 9o ano do
Ensino Fundamental II).

Ensino híbrido: Aprendizagem
baseada em projetos.

Para atender os desafios de
proficiência em Língua

Portuguesa e Matemática (1o e
2o ano do Ensino Médio).

Número
de

professores
total e

por rede

Total: 240
Ilhéus: 90

Lauro de Freitas: 150
Professores, gestores,

orientadores e supervisores
escolares.

Total: 329
Ilhéus: 147

Lauro de Freitas: 182
Professores, gestores,

orientadores e supervisores
escolares.

Total Estado: 768 professores/
48 gestores e Coordenadores

Pedagógicos
Ilhéus: 444 professores/ 34
gestores e Coordenadores

Pedagógicos
Lauro de Freitas: 324

professores/ 14 gestores e
Coordenadores Pedagógicos

Cronograma

Dois encontros mensais por
módulo, com as 3 turmas em

um turno a ser organizado
pelos municípios.

Carga horária presencial: 48h
Carga horária online: 12h.

Total: 60h

Dois encontros mensais por
módulo, com as 3 turmas em

um turno a ser organizado
pelos municípios e o Estado.
Carga horária presencial: 48h

Carga horária online: 12h.
Total: 60h

Ilhéus: 13 turmas com 35
professores cada.

Lauro de Freitas: 10 turmas
com 35 professores cada

23 turmas
Carga horária presencial: 24h

Carga horária online: 12h.
Total: 60h

Conteúdos
das

formações

Módulo 1: A importância das
TICs no processo de
alfabetização e da

Matemática?

Módulo 1: Metodologias Ativas Módulo 1: O que são
metodologias ativas?

Módulo 2: O uso dos REDs no
processo de alfabetização e da

matemática e suas
implicações?

Módulo 2: Ensino Híbrido para
Linguagens e Suas

Tecnologias

Módulo 2: O que PPI Baseada
em projetos?

Módulo 3: Estudo sobre
Repositórios Digitais; Pesquisa
e catalogação dos Repositórios

Digitais

Módulo 3: Ensino Híbrido para
Matemática e suas

Tecnologias

Módulo 3: Como trabalhar LP e
Mat de maneira

interdisciplinar com
aprendizagem baseada em

projetos

Módulo 4: Compartilhando os
materiais dos Repositórios

Digitais; Uso prático na sala de
aula

Módulo 4: Letramento Digital
e Construção de Competência
Comunicativa em Matemática

Módulo 4: Ferramenta de
Colaboração para PPI baseado

em projetos

Módulo 5: Avaliação dos
Repositórios Digitais e seu uso

prático na sala de aula

Módulo 5: Ética e Cidadania
Digital Módulo 5: Curadoria

Módulo 6: Compartilhamento
das práticas com os
Repositórios Digitais

Módulo 6: Avaliação e
compartilhamento do Ensino

Híbrido

Módulo 6: Apresentação e
reflexão sobre resultados

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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