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Apresentação

O presente documento integra a ampla estratégia de monitoramento e avaliação (M&A) 
da Iniciativa BNDES Educação Conectada (IEC-BNDES), concebida a partir do Programa 
de Inovação Educação Conectada do MEC. A estratégia de M&A tem duração prevista de 
quatro anos (2019-2022). Inserido nesta estratégia, o Observatório Tecnologia na Escola 
(OTec) – ancorado no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (CEIPE) 
da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV EBAPE) – foi criado para atuar como uma plataforma de integração, sintetização e 
compartilhamento de informações, análises e aprendizados sobre a IEC-BNDES. 

Além disso, o M&A e o OTec contribuem para garantir transparência sobre a Iniciativa 
por meio da disponibilização de dados e informações para a sociedade em geral, pesqui-
sadores, gestores e profissionais da educação. Dentre as competências atribuídas ao CEI-
PE, está a elaboração de relatórios intermediários sobre a implementação da IEC-BNDES, 
apresentando e analisando as principais ações realizadas e os conhecimentos produzidos 
no seu escopo.

Este relatório, portanto, apresenta análises acerca das atividades após o lançamento 
da Iniciativa em 2018 e do primeiro ano de execução dos projetos, 2019. Tais análises fo-
ram desenvolvidas pelo CEIPE (FGV EBAPE) a partir de revisões documentais, coleta de 
informações em reuniões e encontros oficiais da Iniciativa, leitura crítica de bibliografias, 
experiências passadas e recomendações técnicas sobre a execução de políticas públicas, 
especialmente as educacionais. É importante, contudo, ressaltar que este relatório não tem 
a intenção, nem será capaz, de exaurir todas as ações mobilizadas ou todos os aspectos 
relevantes no âmbito da IEC-BNDES. Desse modo, seu objetivo é destacar os principais 
pontos de aprendizado para, então, subsidiar a implementação da Iniciativa em 2020 e 
2021 e pautar outras atividades e produtos do M&A.

Além desta introdução, o documento está dividido em três outros capítulos. O primeiro 
apresenta brevemente a Iniciativa BNDES Educação Conectada, seus principais aspectos 
e as características do seu desenho, organização e dinâmicas gerais de funcionamento. O 
segundo, que é a parte principal do documento, se dedica a analisar a implementação da 
Iniciativa com ênfase na execução dos projetos em 2019, de acordo com sua proposta teó-
rica, planejamento e ações realizadas, agregando aprendizados úteis para atores interes-
sados em realizar projetos semelhantes. Por fim, são oferecidas considerações finais que 
resumem os principais pontos destacados e apontam para temas que podem se desdobrar 
em análises mais aprofundadas em outros produtos previstos no M&A da IEC-BNDES, 
como os estudos de caso e as pesquisas qualitativas que compõem o trabalho do CEIPE, 
como instituição âncora do OTec.
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CAPÍTULO 1

Iniciativa BNDES Educação Conectada  
(IEC-BNDES)

Ao final de 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa de Inovação Edu-
cação Conectada (PIEC)1, tendo como principal parceiro técnico o Centro de Inovação para 
a Educação Brasileira (CIEB)2. Em 2016, o CIEB firmou um acordo de Cooperação com o 
MEC para contribuir na elaboração de um novo programa de uso pedagógico de tecnologia 
nas escolas brasileiras. O principal foco da cooperação foi a disponibilização de um marco 
conceitual elaborado a partir do conceito de Escola Conectada3, construído por especialistas 
do CIEB, e de evidências geradas por experiências nacionais e internacionais sobre o uso 
de tecnologia na educação. Os objetivos centrais do PIEC são apoiar a universalização do 
acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na 
Educação Básica. É importante destacar o diferencial do PIEC, que é o apoio técnico forma-
tado a partir da sistematização de conceitos e referências de diversas organizações nacionais 
e internacionais, além da criação de novos conceitos para elaboração do marco referencial 
para políticas de tecnologia na educação inovadoras e adaptadas ao contexto brasileiro. Den-
tre as referências para elaborar o conceito de Escola Conectada estão o modelo Quatro em 
Equilíbrio (Four in Balance) desenvolvido pela Fundação Kennisnet, Escolas Prontas para o 
Futuro (Future Ready Schools) e Innovative Learning Environments Project da OCDE.

No marco referencial do PIEC, além do conceito de Escola Conectada, foram incorpora-
das também referências de outros centros de pesquisa e inovação educacional como KERIS 
na Coreia do Sul, European Schoolnet, na Comunidade Europeia, Plan Ceibal no Uruguai, 
Centre for Educational Research and Innovation da OCDE e Sociedade Internacional de 
Tecnologia Educacional (ISTE), que elaboram diretrizes e recomendações para políticas de 
tecnologia na educação. Todas essas referências destacam a importância de investimentos 
simultâneos em várias dimensões para que a tecnologia possa gerar impacto positivo na 
qualidade e equidade da educação. De acordo com o CIEB Estudos #4, Políticas de Tecnolo-
gia na Educação Brasileira, o princípio de investimentos em diferentes dimensões não havia 
guiado as políticas de TICs na educação implementadas anteriormente no Brasil.

Como parte do Programa, o MEC pactuou com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e o PIEC previu como suas competências a prestação de 
apoio financeiro (inclusive não-reembolsável), apoio técnico especializado e coordenação 

1 Instituído pelo Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017 da Presidência da República, com execução prevista para 
o período entre 2017 e 2024, o PIEC integra o conjunto de políticas públicas do MEC que visam impactar as unidades 
escolares na ponta, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), 
que funcionam, respectivamente, desde 1995 e 2008, entre outros.
2 O CIEB é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2016 com o objetivo de promover a cultura de inovação na 
educação pública brasileira por meio do desenvolvimento de estudos, conceitos, ferramentas e outros insumos e do uso 
destes no apoio à formulação de políticas públicas e articulação de atores educacionais. Focado no uso das Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (TICs) para gerar uma transformação estrutural dos processos de aprendizagem, atua 
como parceiro técnico do MEC desde 2016.
3 ESCOLA CONECTADA é aquela que possui visão estratégica e planejada para o uso da tecnologia na educação, ex-
pressa em seu currículo e práticas pedagógicas, com gestores e professores com competências digitais, recursos educa-
cionais digitais selecionados e alinhados ao currículo, e infraestrutura adequada.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77511-decreto-n9-204-de-23-de-nobembro-de-2017-pdf&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192
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de parcerias com entidades privadas e civis em torno de iniciativas que contribuam para a 
aceleração e obtenção de melhores resultados na implementação do PIEC. Assim, o ob-
jetivo do BNDES e dos demais parceiros, no âmbito da IEC-BNDES, é organizar, testar e 
modelar – ou prototipar – métodos, estratégias e boas práticas que garantam a integração 
proveitosa das tecnologias digitais às práticas pedagógicas e à gestão escolar4. 

Estruturada neste contexto e em conjunto com o MEC e o CIEB, a Iniciativa BNDES 
Educação Conectada (IEC-BNDES) é formada por projetos territoriais – parcerias entre 
redes municipais e estaduais de ensino – que recebem investimentos não-reembolsáveis 
e apoio técnico especializado para a adoção de tecnologias educacionais, com o objetivo 
maior de produzir aprendizados escaláveis5. Além do teste de modelos mais efetivos, que 
garantam aprendizagem para futura escalabilidade, a IEC-BNDES também tem como ob-
jetivo que os projetos contemplem ações e/ou investimentos integrados nas quatro dimen-
sões estruturantes do Programa – Quatro em Equilíbrio. Nesse sentido, a Iniciativa visa 
contribuir na identificação e disseminação do(s) melhor(es) formato(s) de colaboração entre 
secretarias estaduais e municipais para a implementação de tecnologias educacionais, em 
determinado território, no escopo do PIEC. Seguindo bases e modelos já consolidados 
internacionalmente, a IEC-BNDES busca promover os esforços e as experiências neces-
sárias para que diferentes municípios e estados criem meios e práticas adaptadas às suas 
realidades e especificidades locais. Além disso, em uma ótica realista de implementação 
e progressiva de investimentos dessa natureza, bem como considerando o calendário de 
renovação dos governos municipais (eleições municipais de 2020), a execução dos proje-
tos territoriais foi prevista para durar 24 meses, iniciando em janeiro de 2019, o que, como 
veremos, foi possível iniciar para quatro dos seis territórios selecionados.

Este capítulo, portanto, apresenta as informações contextuais sobre a IEC-BNDES 
essenciais para as análises sobre a sua implementação, percorrendo quatro seções que 
descrevem: (i) a Chamada Pública que a estruturou e selecionou seus participantes; (ii) as 
instituições envolvidas e sua governança geral; (iii) suas bases conceituais e teoria da mu-
dança; e, por fim, (iv) os resultados esperados e aspectos do M&A.

1.1 Chamada Pública e a construção da IEC-BNDES

A IEC-BNDES partiu de uma Chamada Pública6, aberta em abril de 2018, para divulgar 
as regras e o desenho básico da Iniciativa e selecionar os projetos territoriais que a compo-
riam. Abrangendo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, estipulou-se que cada projeto 
poderia ser formado por uma rede estadual e até duas redes municipais, atendendo 100% 
4  O PIEC prevê competências específicas para o BNDES em seu Artigo 12, sendo elas: (a) prestar apoio técnico e 
financeiro, inclusive não reembolsável, para as iniciativas do Programa de Inovação Educação Conectada; (b) partici-
par da estruturação e da coordenação do monitoramento e da avaliação do Programa, em especial quanto à aplicação 
de recursos do BNDES; e (c) modelar, gerir e operacionalizar apoio econômico integrado de entidades privadas e de 
organizações da sociedade civil para acelerar a adoção do Programa. A distribuição de responsabilidades entre MEC 
e BNDES também estão resumidas em http://educacaoconectada.mec.gov.br/42-o-programa-internas/162-responsabili-
dades..
5  Escalabilidade deve ser entendida em sua definição genérica, como a capacidade de determinado modelo ou método 
ganhar escala, ou seja, atingir um grupo maior e crescente do seu público-alvo, sendo adotado, usado, replicado e disse-
minado em conjuntos mais amplos do que o inicial. 
6 Para uma descrição mais detalhada da Chamada Pública BNDES: Educação Conectada – Implementação e Uso de 
Tecnologias Digitais na Educação, ver Anexos deste documento e o link oficial do BNDES.

http://educacaoconectada.mec.gov.br/42-o-programa-internas/162-responsabilidades
http://educacaoconectada.mec.gov.br/42-o-programa-internas/162-responsabilidades
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/social/chamada-publica-bndes-educacao-conectada
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das escolas estaduais urbanas e 50% das escolas municipais urbanas em cada município 
participante. Eram elegíveis redes municipais que (i) aderiram ao PIEC até o final de 2017; 
(ii) tinham de 20 a 150 escolas urbanas com pelo menos 20 alunos cada; e (iii) pelo menos 
20% desses alunos estivessem cadastrados no Programa Bolsa Família. 

Para formar os conjuntos territoriais de cada projeto, a Chamada definiu a lista de mu-
nicípios elegíveis por estado, segundo um sorteio entre aqueles que atendiam aos critérios 
citados. Ademais, para projetos compostos por dois municípios, os estados selecionaram 
um município com 20 a 59 escolas e outro com 60 a 150 escolas dentre a lista de sorteados.

Na primeira etapa da Chamada, todas as Unidades Federativas (UF) manifestaram 
interesse em participar, indicando os municípios escolhidos a partir da lista sorteada. Entre 
maio e julho de 2018, os interessados receberam apoio técnico do CIEB, BNDES e MEC 
para estruturar e formular seus projetos territoriais em duas frentes principais:

•  Aplicação do Guia EduTec7, questionário que diagnostica o grau de adoção de tec-
nologias educacionais por professores e escolas de redes públicas de ensino, com a 
realização prévia de um webinário explicativo da ferramenta;

•  Realização de oficinas regionais, com duração de dois dias cada, para orientar e apoiar 
a construção dos projetos, com base no roteiro formal disponibilizado na Chamada, no 
conhecimento teórico e prático já acumulado pelo CIEB e nos modelos de referência e 
teoria da mudança adotados, apresentados adiante neste capítulo. Tal roteiro foi adap-
tado pelo BNDES levando em consideração o material técnico do MEC disponibilizado 
para os articuladores do PIEC.

Os projetos finalizados e protocolados foram submetidos à avaliação de caráter eli-
minatório liderado por uma Comissão Técnica Mista composta de representantes do 
MEC e do BNDES, criada especificamente para este fim, com base em critérios de méri-
to e conteúdo previstos na Chamada8. Dos 26 projetos apresentados9, 23 foram aprova-
dos pela Comissão para participarem do sorteio de seleção final. O objetivo deste sorteio 
era, considerando a disponibilidade orçamentária, definir cinco projetos territoriais para 
integrar um primeiro bloco da IEC-BNDES, sendo preferencialmente um de cada Grande 
Região, e outros cinco projetos para compor uma lista de espera. Os sorteados para o 
processo de análise, precedente à contratação, foram os projetos capitaneados pelos 
estados do Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe, Minas Gerais e Goiás, enquanto os 
sorteados para a lista de espera foram os projetos da Paraíba, Amapá, Bahia, Roraima 
e Paraná. 

7 O Guia EduTec é uma ferramenta online e gratuita criada pelo CIEB e disponibilizada pelo MEC em sua plataforma 
digital integrada (PDDE Interativo), para apoiar o planejamento de escolas e redes que aderiram ao PIEC.
8 Entre os aspectos listados no item 9.2 do edital da Chamada, foram avaliados: (i) a articulação do projeto com os Planos 
Estaduais e Municipais de Educação pertinentes; (ii) os diagnósticos das redes e as visões da transformação almejada 
com os 24 meses com a Iniciativa; (iii) as etapas, formas, níveis e especificidades no uso de tecnologias educacionais 
planejados para atingir os resultados desejados; (iv) as estratégias para criar sinergias e complementaridades territoriais 
e administrativas; (v) o planejamento de ações e uso dos investimentos junto às redes e escolas observando parâmetros 
técnicos e financeiros; (vi) a composição da equipe técnica que atuaria no projeto; (vii) os processos participativos para o 
engajamento de gestores, profissionais de educação, alunos e outros atores relevantes aos projetos; (viii) a disponibilida-
de ou solução prevista para a conectividade na modalidade e na velocidade adequados para os fins propostos no projeto; 
e (ix) os aspectos orçamentários como custos, contrapartidas, sustentabilidade institucional e financeira das ações.
9  Apenas o estado do Piauí (PI) não enviou apresentou projeto para participar da Chamada Pública da IEC-BNDES.

http://guiaedutec.com.br/
http://cieb.net.br/escolas-publicas-realizam-diagnostico-do-uso-de-tecnologia-educacional/
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Após a seleção inicial, o BNDES verificou a disponibilidade orçamentária para a inclu-
são de um sexto projeto no primeiro bloco da IEC-BNDES que, pela lista de espera, foi o 
do estado da Paraíba. Em fase subsequente, devido a questões documentais, os projetos 
de Minas Gerais e Goiás não puderam avançar, permitindo a convocação de dois projetos 
da lista de espera. No entanto, identificou-se que os do Amapá e de Roraima estavam im-
pedidos de prosseguir também devido a questões formais da habilitação, definindo, assim, 
que os projetos territoriais da Bahia e do Paraná poderiam vir a ser contratados. Desta 
forma, em 2019 a IEC-BNDES estava formada por seis projetos territoriais, que abrangem 
17 redes públicas de ensino, sendo seis estaduais e 11 municipais, organizados conforme 
o Quadro 1 a seguir.

QUADRO 1 | Projetos territoriais da IEC-BNDES: estados e seus municípios parceiros, se-
gundo o bloco de contratação

BLOCO ESTADO MUNICÍPIO(S)

1º BLOCO
Contratado no final de 2018 Execução 
em 2019-2020

1 Tocantins (TO) Araguaína e Gurupi

2 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria e Cachoeira do Sul

3 Sergipe (SE) Lagarto

4 Paraíba (PB) Campina Grande e Sousa

2º BLOCO
Possibilidade de contratação em 2020
Execução em 2020-2021

5 Bahia (BA) Lauro de Freitas e Ilhéus

6 Paraná (PR) Campo Mourão e Guarapuava

Fonte: BNDES, Chamada Pública Educação Conectada, 2018. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

Para visualização geográfica da IEC-BNDES, é apresentado na Figura 1 o mapa dos 
projetos territoriais participantes, destacando os períodos previstos para suas execuções. 
Apesar da proposta inicial da Chamada destacar o esforço em incluir pelo menos um repre-
sentante em cada região nacional, o grupo final de participantes não contempla localidades 
do Centro-Oeste nem do Sudeste. No entanto, dos seis projetos selecionados, participam 
da Iniciativa 3 projetos no Nordeste e 1 no Norte, regiões com investimentos menores e 
acesso mais restrito às TICs10, potencializando os benefícios associados à intervenção. 
Além disso, existe a possibilidade de se articular instituições e experiências no escopo do 
PIEC nas regiões não contempladas a partir do trabalho do OTec e do compartilhamento de 
práticas, aprendizados e materiais pelos projetos e demais parceiros.

10  Apesar do Censo Escolar e do Saeb gradualmente incorporarem perguntas relacionadas à qualidade e/ou condições 
de uso da computadores e laboratórios de informática, uma das principais referências em dados sobre TICs na Educação 
Básica é a pesquisa anual do Cetic.br, que há anos aponta disparidades entre as Regiões Norte e Nordeste quando com-
paradas às demais regiões nacionais.

https://www.cetic.br/publicacoes/indice/pesquisas/
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FIGURA 1 | Mapa dos projetos territoriais da IEC-BNDES

Fonte: BNDES, Chamada Pública Educação Conectada, 2018. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

Na sequência, o Quadro 2 apresenta o escopo territorial da IEC-BNDES em três recor-
tes: (i) número de escolas, professores e alunos por rede municipal e estadual, (ii) a soma 
dessas redes por município, e (iii) agregação dos municípios por estado, ou Unidades Fe-
derativas (UF). Esses recortes se relacionam com a organização administrativa das redes 
e com a organização institucional da própria IEC-BNDES.
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QUADRO 2 | Total de escolas, alunos e professores atendidos pela IEC-BNDES

ESCOLAS PROFESSORES ALUNOS

UF Município REDE 
MUNICIPAL

REDE 
ESTADUAL TOTAL REDE 

MUNICIPAL
REDE 

ESTADUAL TOTAL REDE 
MUNICIPAL

REDE 
ESTADUAL TOTAL

SE Total (Lagarto) 7 9 16 124 169 293 2.034 4.196 6.230

PB

Campina Grande 40 46 86 455 1.401 1.856 9.219 24.600 33.819

Sousa 6 13 19 102 296 398 1.733 4.875 6.608

Total 46 59 105 557 1.697 2.254 10.952 29.475 40.427

RS

Cachoeira do Sul 5 15 20 135 424 559 1.492 6.490 7.982

Santa Maria 23 32 55 442 1.172 1.614 7.014 15.495 22.509

Total 28 47 75 577 1.596 2.173 8.506 21.985 30.491

TO

Araguaína 17 31 48 277 729 1.045 5.614 15.713 21.327

Gurupi 8 18 26 149 325 474 3.055 7.341 10.396

Total 25 49 74 426 1.054 1.480 8.669 23.054 31.723

BA

Lauro de Freitas 27 7 34 519 264 783 9.782 6.398 16.180

Ilhéus 15 14 29 234 357 591 5.496 7.575 13.071

Total 42 21 63 753 621 1.374 15.278 13.973 29.251

PR

Campo Mourão 10 11 21 322 505 827 3.912 6.705 10.617

Guarapuava 18 24 42 345 1.119 1.464 5.950 15.496 21.446

Total 28 35 63 667 1.624 2.291 9.862 22.201 32.063

TOTAL 176
(44,4%)

220
(55,6%)

396 
(100%)

3.104
(31,5%)

6.761
(68,5%)

9.865 
(100%)

55.301
(32,5%)

114.884
(67,5%)

170.185 
(100%)

Fonte: BNDES, 2019 e Censo Escolar (MEC/INEP), 2017 e 2018. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

Notas: Em cada rede, são atendidas 100% das escolas estaduais urbanas e 50% das escolas municipais urbanas de cada território. O 
número de escolas é proveniente da listagem oficial fornecida pelo BNDES, enquanto os quantitativos de professores e alunos foram 
extraídos do Censo Escolar do ano anterior à contratação. Assim, utilizou-se o Censo Escolar de 2017 para o 1º bloco (SE, PB, RS e 
TO) e de 2018 para o 2º bloco (BA e PR).

Em suma, quantitativamente, a IEC-BNDES abrange 396 escolas (sendo 220 estaduais 
e 176 municipais), pouco mais de 9,8 mil professores (sendo 6,7 mil estaduais e 3,1 mil 
municipais) e cerca de 170 mil alunos (sendo 114 mil estaduais e 55 mil municipais). 
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1.2 Instituições e governança da IEC-BNDES

Para coordenar a execução de cada projeto na ponta, contemplando as diferentes re-
des, foi instituído um Grupo Especial de Trabalho (GET) por território com a função de se 
articular e cooperar diretamente com a IEC-BNDES na formulação e gestão dos projetos, 
engajamento e monitoramento local das ações, desafios, soluções e aprendizados. Con-
forme definido na Chamada, o GET é composto por gestores públicos das redes estaduais 
e municipais envolvidas, com pelo menos 60% de servidores públicos efetivos, incluindo 
outros profissionais e, obrigatoriamente, os articuladores nomeados pelos estados e muni-
cípios como representantes locais do PIEC junto ao MEC. 

Os GETs são peças fundamentais para que a realização da Iniciativa seja adaptada e 
apropriada para cada território. Os GETs também atuam como mediadores entre as redes 
participantes e os diversos atores da Iniciativa para a troca de experiências e aprendizado 
institucional. Além disso, os GETs participam como atores principais dos Encontros Nacio-
nais, das visitas periódicas para realização de assessoria do CIEB, de atividades de apoio 
e integração, sistematização, repasse e troca de informações e dados sobre a IEC-BNDES. 
Em nível supralocal, os GETs se articulam diretamente com o BNDES e o CIEB, além do 
MEC, para obter apoio técnico e pedagógico especializado, rever e ajustar planos, trocar 
experiências, desafios e resultados, entre outras atividades de gestão, implementação e 
monitoramento de seus respectivos projetos. 

Por sua vez, responsável pelo monitoramento e avaliação (M&A) da Iniciativa, o CEIPE 
cumpre o papel de instituição âncora do Observatório Tecnologia na Escola (OTec). Além 
da criação e manutenção de um site informativo, o CEIPE é responsável pela produção de 
relatórios, análises estruturais e pela coordenação da produção acadêmica complementar 
por uma rede de instituições parceiras que podem aderir, por exemplo, via editais. O OTec, 
composto pelo CEIPE e por uma Rede de Instituições com experiência comprovada em 
avaliação de políticas educacionais, visa se articular com os atores diretamente ligados à 
IEC-BNDES, como os GETs, CIEB, BNDES para produzir conhecimento sobre a Iniciativa 
que seja útil a todos os seus parceiros e para o público em geral. 

Contribuindo com aportes financeiros e técnicos, o Instituto Lemann e a Fundação 
Itaú Social – organizações da sociedade civil – também integram a IEC-BNDES, a partir 
de adesão formalizada conforme previsto no Edital da Chamada. A Iniciativa dispõe ainda 
de um Comitê Gestor, instância deliberativa, que orienta a execução e governança da 
Iniciativa fora dos territórios, e é formada por representantes do BNDES, MEC, CIEB e 
dos parceiros privados. A configuração de Grupos Técnicos definidos pelo Comitê Gestor 
organiza também a mobilização de todos os parceiros da Iniciativa para que possam con-
tribuir com superação de gargalos de implementação e soluções técnicas e financeiras 
dos projetos, bem como com a interação técnica nas atividades de M&A. A dinâmica da 
IEC-BNDES propõe que cada GET desenhe, implemente e delibere sobre seu projeto 
territorial, enquanto o conjunto de instituições parceiras envolvidas em apoiá-los, técni-
ca e financeiramente, mobilizam possíveis articulações para potencializar resultados e 
aprendizados pertinentes.



14

FIGURA 2 | Organograma institucional da IEC-BNDES

Fonte: BNDES e CIEB, Relatório da Iniciativa BNDES Educação Conectada, 2019. Elaboração: OTEC/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

1.3 Bases conceituais e teoria da mudança da IEC-BNDES

A Teoria da Mudança é um método específico para o enquadramento, planejamento, 
participação e avaliação de iniciativas, cada vez mais adotado por instituições, governos 
e organizações internacionais que buscam promover mudanças sociais com resultados 
efetivos. Neste sentido, cada iniciativa, programa ou ação que adota este arcabouço deve 
elaborar e se pautar pela sua própria teoria da mudança, estimando os insumos que serão 
investidos, as atividades e produtos realizados e os resultados (ou efeitos) que se espera 
observar naquele contexto. No caso da IEC-BNDES, a teoria da mudança, retratada na Fi-
gura 3, foi elaborada com base no modelo holandês de adoção de tecnologias educacionais 
chamado Quatro em Equilíbrio (Vers in Balans), o qual também embasou a construção do 
PIEC pelo MEC.

Segundo a bibliografia disponível em inglês11, o modelo do Quatro em Equilíbrio foi 
desenvolvido e testado pela Fundação Kennisnet (FK), baseada na Holanda, desde 2001, 

11  Bianualmente entre 2007 e 2016, a Kennisnet publicou seu Monitor do Quatro em Equilíbrio (“Four in Balance Monitor”) 
em inglês, totalizando seis relatórios com informações, dados e análises acerca do modelo e sua implementação na Ho-
landa. Também foram publicados em inglês, dois Relatórios de Tendências (“Trend Reports”) para 2014-2015 e 2016-2017 
e um Plano Estratégico (“Strategic Plan”) 2015-2018. Os demais relatórios existentes sobre o modelo estão disponibiliza-
dos apenas em holandês. Ainda, diferentemente de pesquisas anteriores realizadas na Holanda, os Monitores do Quatro 
em Equilíbrio constituem a primeira pesquisa nacional cuja unidade de análise prioritária são as escolas, permitindo que 
seus resultados sejam utilizados para alterar práticas e cotidianos. 



15

provocado por uma tendência observada entre redes públicas escolares. Esta tendência, 
em suma, se refere à aquisição de infraestrutura e equipamentos tecnológicos antes e in-
dependente do desenvolvimento de uma visão para seu uso, das habilidades necessárias 
entre os profissionais da educação e da integração entre sistemas e programas digitais com 
as demandas cotidianas das escolas. Por isso, a proposta da FK é pautar a adoção de tec-
nologias educacionais na mobilização equilibrada de quatro dimensões – visão, formação, 
recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura – refletidas na teoria da mudança 
ilustrada na Figura 3. Sendo assim, todo planejamento para a adoção de tecnologias digi-
tais na Educação Básica deve prever ações e medidas para o desenvolvimento de cada 
dimensão, além de atentar às sobreposições, correlações e interdependências entre elas.

Por sua vez, o elemento de equilíbrio entre as dimensões é um princípio orientador que 
não foi traduzido quantitativamente como uma mensuração ou indicador pela FK. Nos do-
cumentos analisados, o equilíbrio aparece fortemente ligado à visão, se desdobrando como 
um campo para reflexões e ações que visam amarrar e reforçar mutuamente as dimensões. 
Nessa perspectiva, haverá equilíbrio quando existir uma visão compartilhada para a inte-
gração das tecnologias digitais às práticas pedagógicas desde a Secretaria de Educação 
até as escolas, gestores e professores estiverem adequadamente formados, motivados e 
equipados para o uso pedagógico dos recursos educacionais digitais adotados e as escolas 
estiverem com infraestrutura adequada para o uso dos mesmos. 

FIGURA 3 | Definições e escopo de ação da IEC-BNDES segundo as quatro dimensões 

Fonte: CIEB, Guia Edutec, 2019 e IEC-BNDES. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.
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A Fundação Kennisnet (FK) apresenta uma experiência consolidada que aponta para a 
adoção de tecnologias digitais nas escolas como fator central para promover uma crescente 
aprendizagem orientada pela cooperação e interatividade. O uso de tecnologias digitais no 
ambiente escolar tem potencial de atender às necessidades de cada criança e adolescente 
e contemporizar com a vida dos alunos, permitindo que absorvam informações de forma 
mais ágil e agradável. Além disso, estudos da FK indicam aumento da motivação, proces-
so de aprendizado mais eficiente e melhor desempenho acadêmico dos alunos. Diversos 
softwares assumem o papel de transferência de conhecimento, majoritariamente desempe-
nhado pelo professor, o que o deixa com mais tempo para supervisionar os alunos mais de 
perto enquanto eles se envolvem em atividades de construção de conhecimento de forma 
colaborativa. Isto, por sua vez, permite aos professores estruturar atividades desafiadoras 
e diversificar suas abordagens pedagógicas (Four in Balance Monitor, 2015). Além do mo-
delo Quatro em Equilíbrio, a IEC-BNDES aproveitou a experiência do MEC, do BNDES e do 
CIEB sobre o tema do uso de tecnologias na Educação Básica no Brasil, acumulada atra-
vés de políticas, programas, financiamentos e estudos desde o final da década de 1990. 

Ademais, é importante ressaltar que o PIEC e a IEC-BNDES estão em consonância 
com a Estratégia 15 da Meta 7 prevista no atual Plano Nacional de Educação (PNE), em 
vigor de 2014 a 2024, podendo ainda contribuir para o alcance de outras metas. Ambos 
visam contribuir para a universalização do acesso à internet banda larga de alta velocida-
de e melhorar a relação computador/estudante nas escolas da rede pública, promovendo 
a utilização pedagógica das tecnologias digitais como forma de fomentar a qualidade da 
Educação Básica, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. No próximo capítulo, 
este acúmulo de conhecimentos pela Fundação Kennisnet e pelas experiências no âmbi-
to do Proinfo será aprofundado como aspectos preliminares à implementação da IEC-
-BNDES. Os pontos destacados servirão para orientar análises sobre a IEC-BNDES e para 
embasar a identificação de aprendizados e sugestões de possíveis melhorias.

É apresentada na Figura 4 a seguir a teoria da mudança formulada para a IEC-BNDES, 
aprovada em junho de 2020, que prevê o aporte de recursos financeiros e humanos e de 
assistência técnica pelo BNDES, redes escolares e parceiros. Tais insumos visam promo-
ver atividades nas quatro dimensões apresentadas e elaborar produtos relativos ao plane-
jamento e engajamento dos profissionais da educação, ao desenvolvimento de competên-
cias específicas, à instalação e manutenção de infraestrutura e equipamentos e à adoção 
e uso de recursos educacionais digitais, como programas, sistemas e softwares. No Anexo 
I deste documento, são apresentadas as versões anteriores da teoria da mudança a fim de 
registrar a sua evolução, fruto de adaptações e modificações realizadas ao longo do pro-
cesso de monitoramento e avaliação da Iniciativa. 
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FIGURA 4 | Teoria da mudança da IEC-BNDES (2020)

Fonte: BNDES, 2020. 



18

Os resultados esperados serão brevemente apresentados na seção seguinte, enquanto 
as correlações entre atividades e produtos gerais (previstos na teoria da mudança), ações e 
entregas específicas são os temas das análises sobre aspectos estruturais aos projetos 
e transversais às dimensões, desenvolvidos no próximo capítulo.

1.4 Resultados esperados e Monitoramento e Avaliação (M&A)  
da IEC- BNDES

Para viabilizar o acompanhamento dos processos de implementação e dos resultados 
alcançados, a IEC-BNDES prevê a realização do monitoramento e avaliação (M&A) dos 
projetos territoriais e da Iniciativa em si, garantindo a transparência do uso de recursos 
públicos e a identificação e sistematização de aprendizados institucionais e pedagógicos. A 
experiência da IEC-BNDES poderá oferecer ao Banco o embasamento necessário para fu-
turas operações de financiamento reembolsáveis para a ampliação e/ou o fortalecimento da 
adoção de tecnologias com base em modelos e práticas com resultados efetivos12. Assim, 
seguindo a teoria da mudança da IEC-BNDES apresentada na Figura 4, o M&A abrangerá 
tanto a execução de atividades e produtos, quanto os efeitos esperados dos projetos terri-
toriais. São esses resultados esperados:

•  Aumento do acesso, uso e apropriação de tecnologias digitais educacionais por gesto-
res, professores e alunos no curto prazo; 

•  Mudanças comportamentais entre gestores escolares, professores e alunos, e mudan-
ças nas práticas pedagógicas em sala de aula, impactando a frequência e o desenvol-
vimento de habilidades socioemocionais13 no médio prazo; e 

•  Melhoria nos resultados de proficiência e aprendizagem dos alunos e redução das ta-
xas de abandono e reprovação no longo prazo.

A estratégia ampla e coletiva de M&A da IEC-BNDES envolve, pelo menos, três níveis 
de esforços mobilizados por atores distintos com independência executiva e responsabili-
dades próprias para atender diferentes objetivos específicos, mas sempre em apoio mútuo 
e com o mesmo objetivo geral. O primeiro nível de registro e avaliação acerca da imple-
mentação da IEC-BNDES acontece nos GETs, que são responsáveis por realizar as ações 
e registrá-las na plataforma de gestão dos projetos, o MS Project, além de engajar em ati-
vidades de reflexão, ajuste e autoavaliação das ações planejadas. Por sua vez, o CIEB e o 
BNDES são responsáveis pela sistematização e análises iniciais sobre os registros envia-
dos, buscando outras informações e acompanhando os projetos remota e presencialmente, 
como o segundo nível de esforços do M&A. Por fim, no terceiro nível, o OTec é responsável 

12  Efetividade, definida como grau de cumprimento dos objetivos do apoio financeiro em termos de promoção do desenvol-
vimento nas dimensões pretendidas, é o principal conceito utilizado pelo BNDES em análises e no M&A de seus projetos.
13  Segundo a CASEL, referenciada pelo MEC, as habilidades socioemocionais se referem aos processos de entendi-
mento e manejo de emoções como empatia, criação e manutenção de relações e capacidade de contribuir coletivamente, 
se proteger e viver com qualidade. Esta instituição utiliza cinco classificações: autoconsciência, autogestão, consciência 
social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável.

https://casel.org/what-is-sel/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/195-competencias-socioemocionais-como-fator-de-protecao-a-saude-mental-e-ao-bullying
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pelo monitoramento, coordenação da coleta de dados e avaliação qualitativa da Iniciativa, 
através do trabalho do CEIPE (FGV EBAPE) e de contribuições da sua rede de instituições 
parceiras. 

Juntos e articulados, esses três níveis de M&A abrangem o acompanhamento e análi-
ses a respeito da implementação da IEC-BNDES e de seus resultados em três dimensões 
avaliativas: os processos, que se referem às práticas e desenvolvimento da implementa-
ção; a eficácia, ou verificação da entrega de produtos e realização de ações conforme os 
processos e objetivos definidos; e a efetividade, ou o grau de cumprimento desses objeti-
vos, apresentados na teoria da mudança da Iniciativa como efeitos de curto, médio e longo 
prazo. Estas dimensões fazem parte da metodologia do BNDES e foram adotadas pelo 
CEIPE na construção do conjunto de indicadores da Iniciativa.

A efetividade de parte dos resultados também será verificada por uma avaliação de im-
pacto14, viabilizada pela aleatorização das escolas municipais que irão participar da Iniciati-
va limitadas à 50% das escolas urbanas devido a restrições orçamentárias da IEC-BNDES, 
garantindo assim dois grupos comparáveis. Coordenada por técnicos e pesquisadores do 
BNDES e da Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG) da FGV, o principal meca-
nismo de transmissão a ser investigado na avaliação de impacto são as mudanças das 
práticas pedagógicas em salas de aula15 da rede municipal16, seguindo as escolhas dos 
GETs durante os processos de formulação e detalhamento dos projetos territoriais no início 
de 2019, apoiados tecnicamente pelo CIEB. 

Para verificar a ocorrência dessas mudanças nas práticas pedagógicas, a avaliação 
de impacto utilizará a ferramenta TEACH+, que adapta a metodologia reconhecida interna-
cionalmente de observação sistemática em sala de aula, TEACH17, acrescendo-a da fer-
ramenta Stallings de observação de sala de aula. Com o TEACH+, serão analisadas duas 
dimensões: 

•  Práticas de ensino, através da (i) cultura de sala de aula, (ii) instrução e (iii) promoção 
das habilidades socioemocionais dos estudantes pelos professores, que constituem 
indicadores já observados pelo TEACH; e

•  Uso do tempo, através de (i) atividades pedagógicas, (ii) materiais utilizados, e (iii) o 
engajamento dos estudantes nas atividades, incluindo tecnologias educacionais, da 
ferramenta Stallings, agregados na referida adaptação. 

14  Uma avaliação de impacto, stricto sensu, visa determinar se uma intervenção teve os efeitos desejados sobre seus 
beneficiários e se aqueles efeitos podem ser atribuídos especificamente a esta intervenção, podendo explorar, também, 
outros efeitos e consequências não previstas, positivas ou negativas.
15  Segundo o documento de trabalho “Iniciativa BNDES Educação Conectada. Oficina de alinhamento: teoria da mudan-
ça e avaliação aleatorizada”, restrito aos participantes da Iniciativa, a gestão escolar estava inicialmente prevista na teoria 
da mudança como mecanismo de transmissão. Contudo, diante do baixo alinhamento dos projetos com essa atuação da 
gestão escolar, optou-se por focar a avaliação no impacto na alfabetização. Ainda que fosse uma possibilidade prevista 
no Edital, a atuação da gestão escolar não parecia estar contemplada nos projetos desenhados pelas redes de ensino, ao 
passo que práticas pedagógicas apareceram com intencionalidade mais clara nos projetos territoriais. 
16  Conforme explicado, a avaliação de impacto não abrange as escolas das redes estaduais pois 100% destas serão 
atendidas pela IEC-BNDES, não sendo possível criar grupos de tratamento e controle comparáveis.
17  TEACH é uma ferramenta gratuita de observação em sala de aula aberta e adaptável criada pelo Banco Mundial para 
viabilizar essa difícil tarefa de forma sistemática para análises e acompanhamento embasado. A ferramenta destina-se a 
ser utilizada em salas de aula do Ensino Fundamental I (1º ao 6º ano) e foi concebida para ajudar os países de rendimento 
médio e baixo a monitorizar e melhorar a qualidade do ensino.
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A ferramenta, apesar de adaptável, foi criada e tem seu uso direcionado para os anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Desta maneira, a avaliação de impacto buscará aferir o 
efeito do programa em mudanças nas práticas pedagógicas dos professores do 2º ano do 
Ensino Fundamental. Tendo por base comparações entre o grupo das escolas municipais 
atendidas pela IEC-BNDES (50% de cada rede urbana), e o grupo das escolas municipais 
não atendidas (outros 50% de cada rede urbana), a avaliação de impacto analisará:

•  Resultados das aplicações do TEACH+ antes do início das formações18 e depois do 
encerramento da IEC-BNDES (2020 ou 2021); 

•  Resultados da aplicação de uma prova de proficiência junto aos alunos do 2º ano, ao 
final da Iniciativa (2020 ou 2021).

Assim, cabe frisar que a avaliação de impacto é apenas uma parte do M&A da IEC-
-BNDES que, pelo seu desenho, permitirá isolar o efeito da Iniciativa na alfabetização dos 
alunos. No entanto, este não é o único resultado esperado, considerando que os projetos 
territoriais elencaram outros desafios e desenharam ações para endereçá-los. A ampla es-
tratégia de M&A da OTec permitirá que outros resultados previstos pela teoria da mudança 
também sejam abordados por meio de métodos complementares, como, por exemplo as 
avaliações qualitativas de efetividade. 

Este capítulo apresentou os objetivos da Iniciativa BNDES Educação Conectada e o 
contexto no qual se insere, o histórico resumido da sua estruturação pela Chamada Pública 
realizada em 2018, o conjunto de instituições e redes escolares participantes, assim como 
a teoria da mudança que pauta a atuação de todos os atores envolvidos. O próximo capí-
tulo oferece uma breve sistematização de aprendizados produzidos pela implementação 
da Iniciativa e seus projetos territoriais ao longo de 2019. Esta sistematização, porém, não 
trata do registro detalhado e exaustivo do que ocorreu, mas da organização, articulação e 
análise de aspectos selecionados e destacados por sua importância como possíveis insu-
mos de aprendizado.

18  Liderada pelo BNDES e pela Escola de Políticas Públicas e Governança (EPPG) da FGV, com apoio do CEIPE (FGV 
EBAPE), esta etapa, referida como construção da linha de base, consistiu na aplicação do TEACH+ em 200 escolas 
municipais e 334 turmas do 2º ano de português, matemática, ciências e ciências sociais nos municípios de Sergipe, Rio 
Grande do Sul, Paraíba e Tocantins ligados à Iniciativa em 2019. Para se tornarem resultados com poder analítico de 
impacto, porém, os registros coletados precisam ser comparados com os registros de uma nova aplicação do TEACH+ 
em 2020 ou 2021. Aplicações do TEACH+ estão previstas também para a Bahia e o Paraná.
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CAPÍTULO 2

Análise da implementação da IEC-BNDES  
em 2019

Os primeiros anos da IEC-BNDES, 2018 e 2019, foram marcados por esforços cole-
tivos de refinamento e detalhamento dos projetos territoriais, por meio de experimentos e 
debates sobre possíveis ações transversais a todos os projetos e atividades iniciais para as 
redes de ensino envolvidas. Ressalta-se que as análises apresentadas neste capítulo têm 
como premissa que tanto os projetos, quanto a própria Iniciativa, estão sujeitos ao processo 
de aprendizagem. Além disso, outro ponto de atenção é a sobreposição da fase de imple-
mentação com ajustes na composição da IEC-BNDES: no início do ano, os estados de 
Minas Gerais (MG) e Goiás (GO) participaram como integrantes, sendo depois substituídos 
por Bahia (BA) e Paraná (PR), que têm a previsão de iniciar oficialmente sua implementa-
ção em 2020.

Dado que este capítulo não seria capaz de exaurir todas as ocorrências e atividades 
realizadas na implementação da IEC-BNDES ao longo de 2019, o objetivo das análises 
apresentadas é identificar aprendizados gerais e pertinentes a todas as redes de ensino, 
atendidas ou não pela Iniciativa. Logo, optou-se por abordar 1) aspectos preliminares à 
implementação da IEC-BNDES, 2) aspectos estruturais dos projetos e 3) aspectos trans-
versais às quatro dimensões – visão, formação, recursos educacionais digitais (REDs) e 
infraestrutura –, para então desenvolver análises sobre os marcos e sobre as ações refe-
rentes a estas dimensões. Para oferecer um panorama resumido dos principais marcos 
registrados pelo CIEB e BNDES em 2019, apresentamos a Figura 5, a seguir, extraída do 
Relatório da Iniciativa BNDES Educação Conectada.
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FIGURA 5 | Marcos da implementação da IEC-BNDES em 2019 para o 1º bloco de projetos 
contratados (RS, TO, SE e PB)

Fonte e elaboração: BNDES/CIEB. Relatório Iniciativa BNDES Educação Conectada, 2019. 
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A análise sobre os marcos e as ações referentes às dimensões – visão, formação, 
REDs e infraestrutura –, assim como sobre os esforços realizados pelos GETs em seus 
projetos, se dará a partir de temas. Os temas foram definidos com base em avaliações de 
impacto de experiências anteriores e, sobretudo, na análise de documentos sobre os pro-
jetos disponibilizados pelo BNDES e pelo CIEB. Assim, o resumo dos temas abordados no 
capítulo é apresentado pelo Quadro 3.

QUADRO 3 | Resumo dos temas destacados sobre a implementação da IEC-BNDES no 
Relatório Intermediário de 2019

Aspectos 
preliminares

Ensinamentos e experiências da Fundação Kennisnet

Arcabouço de políticas e programas brasileiros de tecnologias educacionais

Aprendizados produzidos pela Chamada Pública

Aspectos 
estruturais

Formulação e detalhamento dos projetos territoriais

Governança e aprimoramento contínuo dos projetos

Aproveitamento de mapeamentos, dados e outras informações

Visão

Papel central da comunicação e materiais informativos para a disseminação de novas visões 
sobre tecnologias digitais educacionais

Definição de práticas pedagógicas mediadas por tecnologia para os diferentes segmentos de 
ensino

Formação Desafio transetorial para formar profissionais com qualidade, baixo custo e rapidez, e as 
especificidades para as tecnologias digitais educacionais

REDs Processo de identificação, seleção e adequação de recursos e conteúdos digitais de cunho 
pedagógico

Infraestrutura Planejamento estratégico para licitação, compra, distribuição e instalação de equipamentos 
por demanda das escolas e demais ações relacionadas à conectividade

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

Os aspectos preliminares à implementação abordam aprendizados para a IEC-
-BNDES, extraídos de análises do CEIPE sobre a experiência da Fundação Kennisnet, 
do Proinfo e seus desdobramentos no Brasil e da própria Chamada Pública. Por sua vez, 
os aspectos estruturais dos projetos territoriais abordam aprendizados sobre a IEC-
-BNDES no que se refere à governança e ao aprimoramento contínuo dos projetos, à for-
mulação dos projetos territoriais e seu detalhamento, e às estratégias para o aproveitamen-
to de mapeamentos, dados e outras informações.

Considerando que existem dois blocos de contratação dos projetos participantes, res-
salta-se que as análises aqui apresentadas se concentrarão sobre aqueles no 1º bloco, 
contratados em 2018 – que inclui os estados do Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Sul e 
Paraíba –, uma vez que o 2º bloco, composto por Bahia e Paraná, ainda estava em fase de 
análise no final de 2019. Contudo, devido ao hiato temporal entre os blocos, as experiên-
cias de implementação dos projetos do 1º bloco da IEC-BNDES produziram aprendizados 
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já aplicados aos planos e ações iniciais do 2º bloco. Estes aprendizados, portanto, serão 
assinalados ao longo do capítulo, evidenciando que a implementação do 2º bloco tende a 
ganhar celeridade e solidez com base nos aprendizados do 1º bloco. 

A proposta deste capítulo é destacar temas e frentes fundamentais para a obtenção 
dos resultados pretendidos, indicando pontos para aprofundar as análises e produzir apren-
dizados úteis a outras redes públicas de ensino que fazem parte do PIEC.

2.1 Aspectos preliminares

Nesta seção, o objetivo é destacar fontes de aprendizado que podem fortalecer a im-
plementação da IEC-BNDES e sua capacidade de produzir conhecimento, ferramentas e 
modelos práticos de adoção de tecnologias educacionais escaláveis e adaptáveis a outras 
redes públicas brasileiras. São elas:

1. O aporte de experiências da Fundação Kennisnet (FK); 

2. O arcabouço de políticas e programas brasileiros que tratam de tecnologias na edu-
cação; e 

3. Os ensinamentos produzidos no desenho da Chamada Pública. 

Apesar de antecederam a implementação da IEC-BNDES, estes são temas que devem 
estar continuamente no radar analítico do M&A devido às suas possíveis contribuições para 
contextualização, entendimento e potencial replicável dos projetos territoriais apoiados.

2.1.1 Ensinamentos e experiências da Fundação Kennisnet (FK)

Apesar de diferenças socioeconômicas, demográficas e culturais entre países, pro-
cessos educacionais e de familiarização com as tecnologias educacionais dispõem de as-
pectos globalizados19. Nesse sentido, aprendizados produzidos ao longo de mais de uma 
década (2007-2019) pela Fundação Kennisnet na Holanda podem ser aproveitados e adap-
tados a outros contextos. Este acúmulo empírico oferece ensinamentos capazes de acele-
rar iniciativas que queiram adotar o modelo Quatro em Equilíbrio para orientar seu desenho 
e implementação. 

Os Quadros 4 e 5, apresentados a seguir, resumem pontos extraídos dos estudos da 
FK20 pertinentes para a orientação dos desdobramentos e evolução da IEC-BNDES. O 
Quadro 4 exibe os aprendizados acerca de temas transversais às quatro dimensões, en-
quanto o Quadro 5 expõe os aprendizados relacionados a cada dimensão especificamente. 
Além disso, esses estudos antecipam desafios e etapas, à medida que os objetivos iniciais 
sejam alcançados. Isso permite, portanto, que a IEC-BNDES aproveite esse conhecimento 

19  Sobre a Educação como processo globalizado destacam-se como referências a OCDE, a Unesco e um artigo recente 
de ROSER, M. e ORTIZ-OSPINA, E. (2020), aqui; sobre o uso global de TICs na Educação, destacam-se o Encontro 
Global de Tecnologias Educacionais e um artigo recente do Instituto Global pela Mudança, aqui.
20  Especificamente da leitura do “Four in Balance Monitor” dos anos de 2007, 2011, 2013 e 2015, publicados em inglês e 
disponibilizados pela Fundação Kennisnet.

http://www.oecd.org/education/
https://en.unesco.org/gem-report/
https://www.getchinaforum.com/
https://www.getchinaforum.com/
https://institute.global/policy/technology-and-innovation-global-education-systems
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para se preparar melhor durante a sua implementação e para a formulação de recomenda-
ções para a sustentação dos projetos pelas redes envolvidas e para o aproveitamento pelas 
outras redes participantes do PIEC.

QUADRO 4 | Aprendizados da Fundação Kennisnet transversais às quatro dimensões para 
a adoção de TICs na Educação Básica

LIDERANÇA

Inicialmente integrando a dimensão visão, aqui é entendida como uma condição 
necessária para promover mudanças e aspecto transversal a todas as dimensões, tanto 
para o avanço de cada uma, quanto para manter os esforços equilibrados entre elas, 
garantindo que sejam adequados aos contextos em que se inserem.

ESTRATÉGIAS 
DIDÁTICAS

Uma vez que a dimensão visão puder ser desdobrada e a formação de gestores e 
professores ganhar escala, o debate relativo às diferentes estratégias didáticas para 
uso de tecnologias educacionais emerge como elemento central para a obtenção de 
resultados. Principalmente em relação às melhores formas de articular a transferência de 
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades pelo professor com a personalização da 
aprendizagem e maior autonomia do estudante.

CURRÍCULO

O avanço equilibrado da adoção de tecnologias educacionais nas escolas abre caminhos 
para o seu aprofundamento contínuo, como a sua integração ao currículo em disciplinas 
próprias e/ou atravessando toda a grade. Além da garantia de condições e incentivos para 
o desenvolvimento de REDs por gestores, professores e estudantes, incluindo a criação de 
parcerias com empresas e profissionais especializados.

Fonte: Fundação Kennisnet, Four In Balance Monitor, 2007 a 2015. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019. 

QUADRO 5 | Aprendizados da Fundação Kennisnet segundo as quatro dimensões para a 
adoção de TICs na Educação Básica

VISÃO

Esforços iniciais focados em desenvolver uma visão geral para a adoção das tecnologias 
digitais educacionais nas escolas – disseminando para que servem, como podem 
contribuir e quais transformações práticas e relacionais geram para gestores, professores, 
estudantes e famílias –, se desdobram em debates mais aprofundados, como o 
alinhamento das diferentes visões entre atores citados, as combinações possíveis de 
diversas estratégias didáticas que envolvem tecnologias digitais, entre outros. 

FORMAÇÃO

Envolve a dupla tarefa de transformar professores e gestores em usuários hábeis de 
tecnologias digitais em suas funções escolares básicas e de garantir que professores 
tenham habilidades consolidadas para usar tecnologias digitais pedagogicamente dentro 
e fora da sala de aula para ensinar, incentivar e aprofundar conteúdos e práticas com 
os alunos. Sendo esse último apontado como um dos maiores desafios da formação, 
pois está estreitamente ligado aos recursos educacionais digitais (REDs) adquiridos ou 
desenvolvidos pelas escolas.

REDs

Abrangendo programas e conteúdos digitais, os REDs são uma categoria ampla e 
continuamente em expansão. Tem como principal desafio a adequação de programas e 
sistemas propriamente educacionais às demandas e habilidades de alunos, professores 
e gestores, questão que persiste como uma das últimas barreiras para iniciativas já 
avançadas.

INFRAESTRUTURA

Garantir infraestrutura digital básica nas escolas, inclui computadores e internet banda 
larga de alta velocidade. Este desafio também predispõe da manutenção e da adequação 
dos equipamentos às demandas de ensino, acompanhando a tendência de uso de laptops, 
tablets, redes sem fio e aquisições específicas como quadros digitais, robótica, etc.

Fonte: Fundação Kennisnet, Four In Balance Monitor, 2007 a 2015. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019. 
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2.1.2 Arcabouço de políticas e programas brasileiros de tecnologias educacionais

Lançado em 1997, o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo)21 foi a 
primeira iniciativa de larga escala do Governo Federal para introduzir tecnologias digitais 
nas redes públicas municipais e estaduais de Ensino Fundamental e Médio. Suas estra-
tégias incluíam a promoção do uso pedagógico das tecnologias de informação e comuni-
cação, nas escolas de Educação Básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; o 
fomento à melhoria do processo de ensino e aprendizagem a partir do uso das tecnologias; 
e a capacitação dos agentes educacionais, envolvidos nas ações do programa.

Para a sua implementação, foram criadas as Coordenações Estaduais do Proinfo, res-
ponsáveis por introduzir as TICs nas escolas públicas e articular os esforços e as ações 
desenvolvidas pelo programa junto às Secretarias de Educação estaduais e municipais. Os 
recursos investidos pelo MEC no programa – divididos entre a compra, distribuição e insta-
lação de equipamentos para salas de informática e a estruturação de Núcleos de Tecnolo-
gia Educacional (NTE)22 – se destinaram, portanto, para formar professores no uso pedagó-
gico das TICs, a partir de multiplicadores treinados para isso, além de cursos e conteúdos 
disponibilizados pelo MEC. Contemplando os 26 estados e o Distrito Federal, o Proinfo 
trabalhou com quotas proporcionais ao número de escolas públicas com pelo menos 150 
alunos matriculados em cada território, atendendo tanto áreas urbanas, quanto rurais. 

Em 2007, dado o progresso tímido do Proinfo e a crescente importância global das 
TICs, o programa foi reformulado em três frentes centrais. Primeiro, foi renomeado como 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional e passou a focar no acesso de equipamen-
tos e recursos didáticos tecnológicos na rede pública de Educação Básica. Nessa pers-
pectiva, o MEC passou a promover diretamente a compra, distribuição e instalação de 
laboratórios de informática em escolas elegíveis para o programa23, enquanto os estados 
e municípios eram responsáveis por garantir a infraestrutura básica necessária para rece-
ber os laboratórios e capacitar os educadores para usar os equipamentos e tecnologias. O 
Proinfo também distribuiu projetores multimídia acoplados a computadores similares aos 
dos laboratórios para salas de aula. 

Na segunda frente, o Proinfo foi desdobrado no Programa Nacional de Formação Con-
tinuada em Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado)24, visando atender à necessidade 
de formação dos professores para o uso efetivo desses recursos tecnológicos. Focado no 
treinamento e qualificação para o uso didático-pedagógico das TICs no cotidiano escolar, 
o Proinfo Integrado articulou a distribuição de equipamentos tecnológicos nas escolas do 

21  Criado pela Portaria nº 522/MEC em abril de 1997, vinculado à Secretaria de Educação a Distância (SEED) e com a 
finalidade de “disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas públicas de 
Ensino Fundamental e Médio pertencentes às redes estadual e municipal” (Artigo 1º). Suas diretrizes originais podem 
ser lidas aqui. A partir de 2007, o Proinfo foi reformulado e se consolidou com o Decreto nº 6.300, acessível aqui. Com a 
extinção da SEED em 2011, o programa passou a integrar a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão (SECADI).
22  O Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) é uma estrutura operacional descentralizada criada pelo Proinfo, vinculada 
a uma secretaria estadual ou municipal de educação e especializada na aplicação de TICs à educação, tendo como fun-
ções básicas: (i) capacitar professores e técnicos das unidades escolares de sua área de abrangência; (ii) prestar suporte 
pedagógico e técnico às escolas; (iii) realizar pesquisas e desenvolver e disseminar experiências educacionais; e (iv) 
interagir com as Coordenações Regionais do ProInfo e com a Coordenação Nacional do Programa no MEC.
23  Segundo BASNIAK e SOARES (2016), os critérios de elegibilidade das escolas incluíam ser da Educação Básica, ter 
mais de 30 alunos matriculados, não possuir laboratório de informática e ter rede de energia elétrica instalada. 
24  Página atual do MEC sobre o Proinfo Integrado aqui. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/proinfo_diretrizes1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm
http://portal.mec.gov.br/acessibilidade-sp-940674614/271-programas-e-acoes-1921564125/seed-1182001145/13156-proinfo-integrado
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Proinfo, assim como de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal 
do Professor25, pela TV Escola e DVD Escola, entre outras plataformas do MEC. Ainda, 
esses conteúdos, recursos e formações à distância podem ser acessados por professores 
e gestores, além de técnicos e outros agentes educacionais dos sistemas de ensino res-
ponsáveis pelas escolas públicas contempladas ou não pelo Proinfo.

Por fim, para complementar os esforços de disseminação das tecnologias digitais 
na educação, uma iniciativa experimental para o Programa Um Computador por Aluno 
(PROUCA)26 foi promovida junto a cinco escolas selecionadas nas cidades de São Paulo 
(SP), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Piraí (RJ) e Brasília (DF). Lançado oficialmente em 
2010, o PROUCA buscou distribuir computadores portáteis (laptops) para escolas públi-
cas, além de incentivar que estados e municípios os adquirissem através de uma linha de 
crédito para financiamento disponibilizada pelo Governo Federal e pelo BNDES. Desconti-
nuado em 2013, o PROUCA demonstrou que, apesar do acesso garantido à equipamentos 
e redução do índice alunos/computador serem fatores importantes, sua efetividade para a 
aprendizagem depende de outros elementos mais complexos, como a adequação de recur-
sos didáticos e formação de professores.

Quanto aos resultados do Proinfo entre 1997 e 2017, um conjunto de estudos apon-
tam como aprendizados principais: 

•  Dificuldade persistente de garantir o uso significativo de computadores nas es-
colas para fins pedagógicos, em grande parte “devido ao número insuficiente de má-
quinas e pela falta de conservação e manutenção dos equipamentos e dos softwares”27 
e por que a formação dos professores “foi insuficiente para tornar a tecnologia uma 
ferramenta efetiva no aprimoramento pedagógico”28;

•  Simplesmente equipar as escolas com tecnologias não assegura inclusão digital e o 
uso pedagógico desses recursos, sendo central que se realize uma formação conti-
nuada efetiva dos professores e dos multiplicadores de acordo com as demandas 
das redes e os recursos didáticos adequados e disponíveis;

•  Na frente da formação pelos NTEs, os estudos apontaram que “[...] o Estado até for-
nece os instrumentos, mas restringe as condições para sua utilização, pois não prevê 
manutenção dos equipamentos, nem apoio técnico aos professores durante as aulas 
e quanto menos assessoria pedagógica”29, apontando como principais entraves a falta 
de apoio institucional para que o professor realize formações continuadas e de 
incentivo ao professor em relação à capacitação tecnológica;

•  As potencialidades que as tecnologias podem proporcionar ao ensino permane-
cem sem aproveitamento, já que os REDs são raramente utilizados como instrumen-
tos didático pelos professores, mantendo o caráter instrucionista das aulas.

25  Acesse o Portal do Professor através do site: portaldoprofessor.mec.gov.br
26  Neste relatório, as análises sobre o PROUCA têm por base o artigo de ANDRIOLA e GOMES (2017), acessível aqui, 
além dos conteúdos oficiais do FNDE aqui e notícias do MEC aqui.
27  Ver em Arruda e Raslan (2007), página 3.
28  Ver em Cantini (2008), página 115.
29 Ver em Cantini (2008), página 116.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://www.scielo.br/pdf/er/n63/1984-0411-er-63-00267.pdf
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfo/eixos-de-atuacao/programa-um-computador-por-aluno-prouca
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34747


28

Em suma, os estudos sugerem que para maior efetividade das políticas públicas de 
adoção de TICs os investimentos em aquisição de dispositivos digitais devem ser acompa-
nhados pela manutenção e adequação dos mesmos e complementado pela formação de 
profissionais capacitados em aplicá-los como recursos pedagógicos para didática em sala 
de aula e inclusão digital dos estudantes. 

Embora esses programas não tenham atingido suas metas no passado, representam 
políticas públicas importantes e produziram ferramentas úteis para o avanço do tema 
no país e a formulação de políticas futuras. Além disso, representam duas décadas de 
aprendizados valiosos para o PIEC e a IEC-BNDES sobre a adoção de tecnologias digi-
tais na Educação Básica, servindo para mapear desafios persistentes, evitar a repetição 
de erros e refletir sobre a sustentabilidade das ações nas redes escolares participantes. 
Nesta subseção, o Proinfo e programas subsequentes, como o Proinfo Integrado e o 
PROUCA, serão analisados à luz das continuidades e diferenciais em relação à IEC-
-BNDES, resumidas no Quadro 6 adiante. Apesar da comparação mais adequada ser 
entre o Proinfo e o PIEC, entende-se que o propósito da Iniciativa é modelar projetos de 
adoção das tecnologias digitais por escolas públicas estaduais e municipais para acelerar 
a implementação do PIEC.

QUADRO 6 | Continuidades e diferenças entre o Proinfo e a IEC-BNDES

CONTINUIDADES

•  Em ambos, busca-se promover a adoção de tecnologias digitais no Ensino Fundamental 
e Médio;

•  Com uma visão ampliada, ambas propostas preveem os investimentos em infraestrutura 
articulados com a formação dos profissionais da educação e com recursos educacionais 
digitais;

•  Apesar de diferenças, ambos preveem a criação de coordenações territoriais no nível 
estadual e municipal para gerir e implementar as ações de cada programa.

DIFERENCIAIS

•  IEC-BNDES, alinhada ao PIEC introduziu uma teoria da mudança e um modelo de 
adoção de tecnologias digitais que explicita o equilíbrio necessário entre as dimensões 
(visão, formação, REDs e infraestrutura), reforçando o papel da visão;

•  Além da coordenação territorial (GETs), a IEC-BNDES não prevê a criação de novas 
institucionalidades (como os NTEs), trabalhando com as institucionalidades existentes 
(muitos articuladores do PIEC que integram os GETs são oriundos de NTEs e NTMs) 
e enfatizando o protagonismo das com as redes e unidades escolares beneficiadas, 
buscando maior integração entre as equipes pedagógicas e as de tecnologia de 
informação;

•  Para promover uma gestão comprometida e transparente da IEC-BNDES, formou-se um 
Comitê Gestor para o acompanhamento dos projetos, com representantes das diversas 
instituições envolvidas;

•  A IEC-BNDES oferece apoio técnico especializado, contínuo e reforçado, articulando 
recursos de parceiros privados para complementar os investimentos do BNDES e do 
MEC.

Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

Neste sentido, o desenho da IEC-BNDES aposta na construção da capacidade das 
Secretarias de Educação estaduais e municipais de cooperarem para a implementação de 
forma autônoma, mas apoiada tecnicamente, da adoção de tecnologias digitais em suas 
redes escolares nas quatro dimensões necessárias para produzir resultados efetivos. Es-
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sas correlações entre os programas e aprendizados cruzados e acumulados são ainda 
mais importantes no escopo da IEC-BNDES na medida em que o Rio Grande do Sul conta 
com uma rede consolidada de 30 NTEs30 ligados às suas Coordenadorias Regionais de 
Educação (CREs). Além disso, o GET do Rio Grande do Sul previu em seu planejamento a 
ressignificação destes NTEs dentro da orientação da IEC-BNDES. 

Além disso, como a sustentação dos esforços e investimentos é condição necessá-
ria para gerar efeitos significativos pela adoção de tecnologias digitais nos processos de 
aprendizagem, é central que, após a conclusão da IEC-BNDES, as redes tenham todas as 
ferramentas, recursos e apoios oferecidos por políticas e programas perenes nos três níveis 
de governo. Nota-se, ainda, que o PIEC e a IEC-BNDES, com a base do modelo Quatro em 
Equilíbrio, têm o potencial de comunicar com mais clareza a importância da articulação e 
contribuição mútua das quatro dimensões para a produção de resultados positivos. Neste 
sentido, é fundamental que os projetos territoriais gradualmente antecipem estratégias de 
sustentação dos investimentos articuladas, entre outras fontes, a aportes do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE)31. 

Atualmente, o FNDE dispõe de uma carteira de iniciativas como o Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE)32, entre outros programas, bolsas e auxílios33, pelos quais as Se-
cretarias de Educação dos estados e municípios e as escolas (ou unidades educacionais) 
acessam recursos e apoios federais. Deste modo, para a sustentabilidade dos efeitos pro-
vocados pela IEC-BNDES nos territórios, é possível combinar os esforços e investimentos 
do PIEC34 com outros programas disponíveis.

2.1.3 Aprendizados produzidos pela Chamada Pública

A Chamada Pública realizada no âmbito da IEC-BNDES promoveu aprendizados signi-
ficativos tanto para o BNDES, quanto para os estados proponentes e municípios parceiros. 
Na história do Banco, a Iniciativa e sua Chamada são experiências que fazem parte de uma 
maior aproximação entre suas atividades e aquelas do Governo Federal, buscando com-
plementar, reforçar ou apoiar políticas e programas nacionais nos campos da educação, 

30 Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul: Núcleo de Tecnologia Educacional (NTEs). Acessado em: 08 julho 2020. 
31  O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), criado em 1968, é uma autarquia federal responsável 
pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), transferindo recursos financeiros e prestando 
assistência técnica aos estados, municípios e ao Distrito Federal, visando garantir educação de qualidade a todos. Os 
diversos projetos e programas em execução via FNDE, o tornam uma instituição de referência e o principal órgão de exe-
cução de políticas educacionais. Veja mais aqui.
32  Criado em 1995, o PDDE coordena o repasse de recursos financeiros direto às escolas públicas da Educação Básica 
e às escolas privadas de Educação Especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, com o objetivo de melhorar a 
infraestrutura física e pedagógica, reforçar a autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho. Os recursos do 
programa são transferidos de acordo com o número de alunos, conforme o Censo Escolar do ano anterior ao do repasse, 
e as demandas das escolas.
33  Outros programas incluem o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (PNATE), Proinfância, Caminho da Escola, Formação pela Escola, Brasil Carinhoso, Programas do 
Livro, entre outros listados e descritos no portal do FNDE.
34  A escola que adere ao PIEC e se cadastra na plataforma do PDDE Interativo pode receber recursos financeiros des-
tinados para cobertura de despesas de custeio, capital ou ambos, devendo ser empregados: na contratação de serviço 
de acesso à internet ofertada por via terrestre; e na implantação, nas dependências da escola, de infraestrutura para 
distribuição interna do sinal da internet. 

http://www.fnde.gov.br/
https://www.fnde.gov.br/
http://pdeescola.mec.gov.br/
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saúde, segurança, entre outros. Especificamente na área educacional35, e em cooperação 
com o MEC, a IEC-BNDES é uma ação com apoio financeiro não-reembolsável do Fundo 
Social36, que segue o modelo de investir em conjuntos menores de projetos experimentais 
que têm o objetivo de aprimorar e disseminar comportamentos, testar melhores práticas e 
propor ações inovadoras para produzir saltos de qualidade escaláveis para outras redes 
escolares e adaptáveis a outros contextos.

O papel do BNDES esteve majoritariamente voltado ao financiamento de bens e servi-
ços em projetos e programas educacionais, contudo, a proposta da IEC-BNDES é substan-
cialmente diferente. Responsável pela operacionalização da Iniciativa, as equipes técnicas 
do Banco estão envolvidas mais diretamente nos projetos territoriais, acompanhando a 
implementação junto ao parceiro técnico, CIEB. Em resumo, além da observância das di-
retrizes jurídicas e das políticas operacionais do BNDES, destacam-se como elementos e 
procedimentos inovadores adotados pelo Banco na Chamada Pública e, consequentemen-
te, na Iniciativa:

•  Definição a priori de critérios de elegibilidade para a seleção dos projetos a serem 
apoiados, estruturando padrões de equidade, critérios formais e exigências técnicas 
para a realização adequada da coleta de dados para as atividades de monitoramento 
e avaliação, entre outras estratégias de M&A que apoiam a formulação de estratégias 
de adoção do PIEC nacionalmente;

•  Oferta de apoio técnico especializado, reforçado e contínuo, desde a formulação 
dos projetos propostos durante a Chamada até o final da implementação dos projetos 
selecionados, seguindo modelos tecnicamente adaptados para formatá-los e acompa-
nhá-los;

•  Coordenação e colaboração multilateral que envolve tanto parcerias entre Secreta-
rias de Educação estaduais e municipais (GETs) quanto parcerias de apoio técnico e 
financeiro com instituições do setor privado (Terceiro Setor), como o CIEB, o Instituto 
Lemann e a Fundação Itaú Social, o CEIPE (FGV EBAPE) e o MEC.

Para os estados e municípios parceiros pleiteantes, o processo da Chamada Pública 
promoveu duas etapas principais para auxiliá-los na elaboração de seus projetos territo-
riais, já mencionadas na seção 1.1: (i) a aplicação do Guia EduTec para diagnosticar a 

35  O histórico do BNDES na área de Educação pode ser traçado desde 1995, tendo se concentrado, até 2018, em ati-
vidades como investimentos para instituições de ensino superior sem fins lucrativos, por meio de programas específicos 
para esse segmento (vigentes entre 1997 e 2014), expansão e modernização das redes de ensino profissionalizante do 
Sistema S, criando vagas em educação profissional e tecnológica e aquisição de veículos de transporte escolar. Espe-
cificamente no campo de educação e tecnologias, o BNDES, identificando o potencial desse campo, já havia instituído 
uma linha de atuação, por meio da Decisão de Diretoria 53/2001, no âmbito do Programa de Apoio a Crianças e Jovens 
em Situação de Risco Social, intitulada Novas Metodologias de Ensino Interativo: Informática e Interconectividade, na 
qual apoiou o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), criado pelo MEC em 1997, e especificamente o 
Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), a partir de 2010, com financiamentos aos estados e municípios. Mais 
informações sobre o histórico em AZEREDO, B. e DUNCAN, P. G. (2002), págs. 81-98 e FERRARI, M., et al (2018) pgs. 
129-139, e sobre o PROUCA em comunicado do MEC de 2010.
36  Constituído com uma parcela dos lucros anuais do BNDES, o Fundo Social apoia investimentos de caráter social, nas 
áreas de inclusão produtiva, serviços urbanos, saúde, educação, desportos, justiça, meio ambiente e outras vinculadas 
ao desenvolvimento regional e social.

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2728/1/A%20experiencia%20da%20area%20de%20desenvolvimento%20social%20no%20periodo%201996%202002.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/17480/3/PRLiv214752_BNDES%20e%20as%20agendas%20setoriais_P_BD.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/17480/3/PRLiv214752_BNDES%20e%20as%20agendas%20setoriais_P_BD.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/17480/3/PRLiv214752_BNDES%20e%20as%20agendas%20setoriais_P_BD.pdf
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/209-564834057/16191-compra-de-computador-portatil-liberada-a-estados-e-municipios
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adoção de tecnologias digitais nas redes e; (ii) participação na respectiva oficina regional 
de apoio técnico especializado. Os aprendizados resultantes destas etapas beneficiaram 
os 26 estados e o Distrito Federal e mais 49 municípios e envolveram tanto melhorias na 
capacidade de formular projetos, qualidade de propostas e desenhos de políticas, quanto a 
disseminação de uma visão favorável para desenvolver estratégias de adoção efetiva das 
tecnologias digitais por gestores e professores das redes públicas de ensino. 

Nas oficinas regionais promovidas pelo CIEB e BNDES, com a participação do MEC, 
os dois dias de programação intensa se dedicaram à conceitualização e prática dos proje-
tos territoriais, partindo da premissa de que a tecnologia pode transformar a educação pro-
movendo diretamente quatro valores centrais: (i) qualidade37, (ii) equidade38, (iii) gestão39 
e (iv) contemporaneidade40. À vista disso, destacam-se como aprendizados promovidos 
junto aos estados e municípios pleiteantes:

•  Apresentação do modelo Quatro em Equilíbrio e suas dimensões, discutindo exem-
plos de ações/atividades que os projetos poderiam antecipar para atingir seus objetivos 
em cada uma, além dos parâmetros de infraestrutura para escolas conectadas em 
cada nível (básico, intermediário e avançado);

•  Articulação dos resultados e diagnóstico do Guia EduTec em relatórios por rede 
escolar, mobilizando exercícios analíticos para os participantes identificarem oportu-
nidades e desafios, dados e análises que apoiam decisões e aspectos convergentes 
entre as redes de cada território;

•  Promoção de debates e trocas em cada território sobre oportunidades, desafios, 
ações e/ou objetivos comuns que poderiam ser realizados em cada dimensão para 
que, após refinamento, fossem definidos objetivos específicos iniciais. Ao final, foram 
estabelecidos objetivos prioritários, por meio de exercícios que os correlacionaram com 
o conceito de escola conectada, com as quatro dimensões e o equilíbrio entre elas, 
com as relações de esforço e impacto de cada objetivo, com o diagnóstico e análises 
iniciais, com experiências exitosas, entre outras reflexões; 

•  Formulação do desenho geral do projeto segundo um processo que definiu primeiro 
os objetivos específicos territoriais, explicitando o que se pretende realizar, por que é 
relevante, quem é o público-alvo e como se pretende executá-lo, e depois um objetivo 
geral territorial, com os mesmos detalhamentos;

37  Qualidade foi definida nas oficinas como: personalização da experiência de aprendizagem; atender às diferentes rea-
lidades, ritmos e necessidades do aluno; e avaliação e feedback para educadores.
38  Equidade foi definida nas oficinas como: acesso a educação de qualidade para estudantes de diferentes regiões do 
país; produção de conteúdos e recursos digitais que respeitem a diversidade e especificidades locais; e inclusão de alu-
nos com necessidades especiais.
39  Gestão foi definida nas oficinas como: prover ganhos de eficiência; otimizar alocação de recursos; formação de bancos 
de dados (Big Data); e informação para fundamentar a tomada de decisão mais qualificada.
40  Contemporaneidade foi definida nas oficinas como: protagonismo e participação ativa dos estudantes no processo de 
aprendizagem; aproximação da escola da cultura digital da sociedade; inserção crítica da comunidade escolar no século 
XXI; e práticas alinhadas às melhores referências internacionais adaptadas à realidade local.
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•  Detalhamento do roteiro de projeto previsto no Edital da Chamada, apresentando 
a teoria da mudança geral da IEC-BNDES (que também serviu como modelo para o 
desenho dos projetos); o papel, composição e centralidade dos GETs; objetivos ge-
rais, específicos, metas, ações, entregas e resultados; o desdobramento das ações se-
gundo governança, localização, público, orçamento, monitoramento, prazos, equipes, 
mobilização, etc.; as estratégias de M&A e o foco na compreensão de aprendizados, 
contingências e boas práticas.

Em resumo, esta seção buscou articular aprendizados advindos do acúmulo de co-
nhecimento da Fundação Kennisnet, do histórico de políticas nacionais de tecnologia edu-
cacional e do próprio desenho da Chamada Pública, entendendo que estes podem ser 
aproveitados no curso da implementação da IEC-BNDES, contribuindo especialmente para 
reflexões sobre a prototipagem e escalabilidade de recomendações da Iniciativa, uma vez 
que reúnem experiências consolidadas (no caso holandês) e desafios e tentativas anterio-
res com abrangência nacional (no caso do Proinfo). 

2.2 Aspectos estruturais

Os aspectos estruturais dos projetos territoriais são entendidos como aqueles gerais 
a todos os estados e municípios e transversais às quatro dimensões. Os temas centrais 
para esta seção foram definidos a partir da leitura crítica de documentos referentes à IEC-
-BNDES e sua Chamada Pública, e estudo dos aspectos preliminares. São eles:

1. Formulação e detalhamento dos projetos territoriais; 

2. Governança e aprimoramento contínuo dos projetos; 

3. Aproveitamento de mapeamentos, dados e outras informações.

Ainda, esta seção aborda questões de forma introdutória, uma vez que parte delas será 
discutida nas seções posteriores no que tange sua relação direta ou indireta com cada uma 
das quatro dimensões. Além disso, os pontos principais serão retomados nas conclusões 
do documento para que tenham destaque como aprendizados e como recomendações de 
ajustes estratégicos.

2.2.1 Formulação e detalhamento dos projetos territoriais

Baseando-se nos projetos elaborados durante a Chamada Pública, o primeiro desafio 
coletivo dos participantes da IEC-BNDES foi refinar e alinhar os principais desafios edu-
cacionais de cada etapa de ensino (Fundamental I, Fundamental II e Médio) às práticas 
pedagógicas ligadas às tecnologias educacionais. Este alinhamento, por sua vez, serviu 
para orientar a pactuação de ações com as escolas e profissionais das redes escolares, 
a elaboração de planos iniciais de formação e os planos para aquisição de REDs, equipa-
mentos e infraestrutura. Logo, o trabalho de aprimoramento dos projetos promovido duran-
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te os primeiros meses de 2019 foi fundamental para a implementação, definindo as bases 
que pautam os esforços e investimentos em cada território.

Para analisar a formulação dos projetos territoriais, tanto do ponto de vista do proces-
so, quanto de conteúdo, é preciso destacar dois pontos subjacentes a todos os temas que 
serão abordados no documento a partir desse ponto:

•  Apesar das orientações, reflexões e exercícios desde a Chamada Pública abrangerem 
mudanças na gestão escolar (junto aos diretores e outros profissionais) e nas práticas 
pedagógicas (junto aos professores), as últimas preponderam como prioridade e foco 
dos projetos contratados pela IEC-BNDES no 1º bloco, com mudanças de gestão cons-
tando em caráter complementar;

•  Entende-se que refinar e ajustar o planejamento é (e deve ser) um processo contínuo, 
não apenas para refletir a realidade de forma atualizada, mas também para servir às 
necessidades prioritárias e concretas do projeto (e não somente aos seus planos ini-
ciais) e a própria abordagem de prototipação da IEC-BNDES, sendo esse um dos focos 
da próxima subseção.

O ponto de partida para as análises desta subseção serão os projetos territoriais proto-
colados durante a Chamada Pública, buscando reconstruir brevemente o processo de alte-
rações e adaptações dos mesmos por uma série de atividades e exercícios desenvolvidos 
junto ao CIEB e ao BNDES ao longo de 2019, no que diz respeito aos desafios e objetivos 
centrais e às principais etapas e ações previstas. É importante destacar a relevância dos 
Encontros Nacionais promovidos pela IEC-BNDES como momentos de revisão dos proje-
tos territoriais.

O primeiro elemento a ser explorado se refere aos desafios apontados pelos projetos. 
Analisou-se, portanto, os desafios educacionais previstos nos projetos territoriais protoco-
lados na Chamada Pública e aqueles resultantes das etapas de refinamento. No primeiro 
conjunto, elaborado com base nos resultados e diagnósticos do Guia EduTec, nota-se que 
os desafios eram variados, abrangendo questões gerais e específicas, diferentes atores 
e níveis de atuação. Além disso, destaca-se que, entre os quatro projetos do 1º bloco, o 
projeto liderado pelo estado do Sergipe apresentou um modelo diferente, optando por de-
senhar um percurso de desafios, ao invés de simplesmente listá-los. Isso aponta para um 
exercício mais elaborado de correlação entre questões identificadas nos diagnósticos das 
redes envolvidas produzidos pelo Guia EduTec.

Entre os desafios originalmente definidos, merecem atenção os desafios comuns e 
diretamente ligados à adoção de tecnologias digitais na Educação Básica compartilhados 
entre os projetos do Sergipe e da Paraíba, que apontam para a baixa aderência de pro-
fessores ao uso de tecnologias digitais e em formações continuadas, a baixa qualidade 
da internet e equipamentos, a necessidade de conscientizar gestores e professores de 
uma outra visão sobre o papel das tecnologias digitais na aprendizagem, e a dificuldade 
de integrar tecnologias digitais ao currículo e cotidiano escolar entre professores e alunos 
(este também citado por Tocantins). Da mesma forma, merecem atenção a menção à ma-
nutenção dos equipamentos, assistência técnica em geral e a diminuição da proporção de 
alunos/computador pela Paraíba, assim como o desperdício de recursos pelo Sergipe.
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Por outro lado, os projetos liderados pelo Rio Grande do Sul e Tocantins propuseram de-
safios ligados à qualidade educacional mais amplos, como os baixos índices de IDEB41 e altos 
índices de evasão, repetência, abandono e distorção idade-série. Estes projetos optaram por 
abordar suas urgências estruturais como rede, sobre as quais a adoção de tecnologias digitais 
pode incidir positivamente de acordo com diversas experiências e estudos, como os da Funda-
ção Kennisnet anteriormente citados. Os desafios diretamente ligados à adoção de tecnologias 
digitais nas redes escolares aparecem como objetivos específicos em ambos os projetos. Os 
desafios extraídos dos projetos territoriais protocolados são apresentados na Figura 6 a seguir. 

FIGURA 6 | Desafios definidos nos projetos territoriais protocolados na Chamada Pública

41  IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer 
metas para a melhoria do ensino.
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Fonte: BNDES, Projetos Territoriais Protocolados, 2018. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019. Retirado da página 10 para 
SE, pg. 19 para PB, pg. 9 para RS e pg. 10 para TO.

Durante o processo de detalhamento e estruturação dos projetos territoriais selecio-
nados, os desafios educacionais foram repensados com viés mais pedagógico e menos 
instrumental, reorganizados e depois priorizados, chegando-se a um desafio principal por 
segmento/etapa de ensino (Fundamental I, Fundamental II e Médio). Neste modelo, os 
desafios priorizados em todos os projetos se referem a questões gerais do sistema público 
educacional, focando em: 
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(a)  Aprendizagem, buscando-se a melhoria nos índices de alfabetização, nos resulta-
dos de proficiência (ou consolidação de habilidades) de leitura e letramento em Lín-
gua Portuguesa e Matemática, sobretudo no Ensino Fundamental;

(b) Atratividade escolar, buscando-se o aumento de frequência, a redução da distorção 
idade-série e do abandono escolar, especialmente nos anos finais do Ensino Funda-
mental (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio. 

Neste sentido, entende-se que os projetos visam tentar impactar desafios estruturais 
e cumulativos da Educação Básica brasileira, considerando as especificidades contextuais 
dos diferentes territórios participantes.

Retratados no Quadro 7 adiante, os desafios educacionais definidos neste enfoque 
foram: 

•  No Ensino Fundamental I, unanimemente, a alfabetização; 

•  No Ensino Fundamental II, o letramento em Português e Matemática, citado por Pa-
raíba, Sergipe e Rio Grande do Sul, e a distorção idade-série, citada por Sergipe e 
Tocantins; e 

•  No Ensino Médio, o engajamento estudantil, citado por todos, e a distorção idade-
-série, citada pelo Sergipe.

Sendo assim, convém analisar que este enquadramento mais abrangente dos desafios 
pode vir a impactar o M&A e as diretrizes da IEC-BNDES, uma vez que questões como 
letramento, aprovação, frequência, distorção idade-série e engajamento são complexas, 
persistentes, sobrepostas e demandam tempo e esforços sustentados para serem afeta-
das. Isto posto, é primordial que os desafios educacionais específicos para a adoção 
de tecnologias digitais nas redes escolares atendidas sejam claramente definidos e 
tenham visibilidade, engajando-se com os desafios mais abrangentes como os objetivos 
gerais das redes para os quais o projeto visa contribuir. Olhar para os desafios educacio-
nais desta forma mais abrangente coloca a política de tecnologia educacional, neste 
caso a IEC-BNDES, como meio para o alcance dos objetivos gerais das Redes e não 
a adoção da tecnologia pela tecnologia. 

O enquadramento dos desafios educacionais no campo da experiência e aprendizado 
dos estudantes permitiu organizar as mudanças necessárias a partir do que é oferecido a 
eles nas escolas das redes envolvidas na IEC-BNDES. Logo, o foco dos projetos antes e 
durante os exercícios de detalhamento em 2019 foram mudanças nas práticas pedagógi-
cas dos professores, a partir de investimentos nas quatro dimensões. Nesta perspectiva, 
é a partir de suas práticas em sala de aula que o professor exerce suas competências, 
acessa conteúdos e REDs, e utiliza a infraestrutura da escola, concretizando assim a visão 
da Rede de Ensino e da escola para o uso de tecnologia. Neste sentido, o CIEB elencou 
um conjunto de seis práticas pedagógicas inovadoras (mediadas por tecnologias) a serem 
selecionadas pelos GETs de acordo com os desafios educacionais elencados para cada 
etapa de ensino, conforme Quadro 7 a seguir:



37

QUADRO 7 | Práticas pedagógicas inovadoras apresentadas aos GETs da IEC-BNDES

PRÁTICA PEDAGÓGICA DESCRIÇÃO

Ensino personalizado

Método que, apoiado em sistemas digitais, utiliza suportes pedagógicos que melhor se 
adequam às necessidades e ao perfil de cada aluno e oferece também informações 
atualizadas por estudante, possibilitando ao professor a identificação de lacunas 
individuais que podem, então, ser trabalhadas.

Ensino híbrido: rotação 
por estações

Abordagem que promove a integração entre ensino presencial e online, valorizando as 
melhores formas de oferecer diferentes experiências de aprendizagem aos estudantes. 

Aula enriquecida por 
tecnologias

Aula conduzida pelo professor com uso de recursos digitais, sendo esta metodologia 
considerada o primeiro passo para inserção das TICs em sala de aula. O uso de 
ferramentas digitais possibilita a realização de interações com todo o grupo da sala 
na medida em que propõe experiências de aprendizagem imersivas e de realidade 
expandida.

Aulas mão-na-massa

Aulas que propõem experiências de (re)criação dos alunos através da produção de 
artefatos baseados em seus interesses, no conteúdo curricular e na necessidade das 
propostas, resgatando o princípio de tentativa e erro. Nesse cenário, o professor é 
o orientador responsável por auxiliar e alinhar as produções dos estudantes com as 
disciplinas curriculares, promovendo engajamento com o conteúdo.

Ensino baseado em 
projetos

Metodologia ativa que utiliza projetos como o foco central de ensino, integrando, 
na maioria das vezes, duas ou mais áreas do conhecimento e promovendo o 
papel protagonista dos alunos. Projetos começam por uma pergunta norteadora e 
apresentam etapas para serem realizadas até a elaboração de um produto final.

Sala de aula invertida

Prática em que o conteúdo é apresentado ao estudante antes do encontro em aula. 
Deste modo, este se prepara e traz informações das quais o professor se apropria para 
estimular atividades colaborativas e reflexivas em sala de aula, priorizando a realização 
de atividades ao invés da instrução passiva de conteúdo.

Fonte: CIEB.Canal oficial no YouTube; Plataforma EduTec (glossário e site), 2019. PORVIR. Glossário, 2019. 

Estas práticas, apresentadas aos GETs pelo CIEB no I Encontro Nacional da IEC-
-BNDES, foram agrupadas a partir das ações propostas pelos territórios. Elas se baseiam 
em metodologias consolidadas que contribuem com a concretização dos resultados espe-
rados. Para cada prática listada no Quadro 7, o CIEB apresentou, de forma organizada e ar-
ticulada, a característica inovadora, como ela acontece em sala de aula, o que é necessário 
para implementá-la e dois exemplos. Nota-se que a adequação das práticas às diferentes 
etapas de ensino não é indicada na metodologia, mas pode ser extraída dos exemplos, com 
o ensino personalizado e ensino híbrido sendo mais adequadas aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, e as demais aos alunos mais velhos do Fundamental II e Médio. Como re-
sultado do exercício de estruturação de suas ações, os GETs escolheram uma prática por 
etapa, relacionada aos desafios, conforme o Quadro 8 a seguir.

https://www.youtube.com/channel/UCLsXTZx271nx9j88WVeJ8mQ/videos
http://www.plataformaedutec.com.br/glossario
https://porvir.org/glossario/
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QUADRO 8 | Detalhamento dos desafios educacionais e práticas pedagógicas inovadoras 
por território e etapa de ensino

UF ETAPA DESAFIO EDUCACIONAL PRÁTICA PEDAGÓGICA

PB

Fundamental I Alfabetização Ensino personalizado

Fundamental II Distorção idade-série (3º, 6º e 9º ano) Aprendizagem baseada em projetos

Médio Engajamento estudantil Ensino híbrido: rotação por estações

SE

Fundamental I Alfabetização Ensino personalizado

Fundamental II Letramento e distorção idade-série  
(4º ao 9º ano) Aula enriquecida por tecnologias

Médio Engajamento e distorção idade-série Ensino híbrido: rotação por estações

TO

Fundamental I Alfabetização Ensino híbrido: rotação por estações

Fundamental II Letramento em LP e Mat. Ensino híbrido: rotação por estações

Médio Engajamento estudantil Aulas mão-na-massa e ensino baseado 
em projetos

RS

Fundamental I Alfabetização Ensino híbrido: rotação por estações

Fundamental II Distorção idade-série (6º e 9º ano) Aprendizagem baseada em projetos

Médio Engajamento estudantil Aulas mão-na-massa

Fonte: BNDES/CIEB. Relatório Iniciativa BNDES Educação Conectada, 2019. Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

No Quadro 8, observa-se que os estados da Paraíba e do Sergipe optaram pelo ensi-
no personalizado, enquanto Rio Grande do Sul e Tocantins preferiram o ensino híbrido em 
rotação por estações para tentar melhorar a alfabetização no Ensino Fundamental I. Já no 
Fundamental II, os projetos fizeram escolhas mais heterogêneas, com Paraíba e Rio Gran-
de do Sul optando por aprendizagem baseada em projetos, o Sergipe elegeu a aula enri-
quecida por tecnologias e o Tocantins ficou com o ensino híbrido em rotação por estações. 
É possível destacar novamente um alinhamento entre Paraíba e Sergipe, com o ensino 
híbrido, e entre Tocantins e Rio Grande do Sul, com a aula mão-na-massa, para aumentar 
o engajamento estudantil no Ensino Médio. Ainda, é importante ressaltar que Tocantins é 
o único GET a selecionar duas práticas para um dado desafio e etapa, articulando a aula 
mão-na-massa com a aprendizagem baseada em projetos. 

Apesar dessas escolhas prioritárias, o CIEB reforçou que as práticas pedagógicas inova-
doras são apenas formas diferentes de usar tecnologias no contexto escolar, sem diminuir a 
importância ou responsabilidade do professor, além de não serem passíveis de hierarquização, 
podendo assim ser aplicadas isoladamente ou em combinação com outras práticas didáticas. 
Importante também destacar que cada uma das práticas debatidas tem requisitos diferenciados 
em termos de ações e investimentos das dimensões de infraestrutura, REDs e formação. 

2.2.2 Governança e aprimoramento contínuo dos projetos

Uma das complexidades da Iniciativa advém da exigência de uma parceria entre o es-
tado e o(s) município(s) participante(s), já que os recursos do BNDES são repassados aos 
estados, para que os mesmos realizem as aquisições necessárias para a implementação 
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dos projetos. Diante da autonomia outorgada aos estados e municípios pela Constituição 
Federal (CF) de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) de 1996, 
tal colaboração (também prevista nestas normativas, mas ainda imatura diante da ausência 
de um Sistema Nacional de Educação que a formalize) é uma das principais inovações da 
Iniciativa.

Como pilar da governança dos projetos nos territórios e expressão do regime de cola-
boração no âmbito da Iniciativa, os Grupos Especiais de Trabalho (GETs) tinham suas atri-
buições e sua composição previstas desde o Edital da Chamada Pública. Entre as funções 
estavam coordenar a elaboração, implementação e o acompanhamento de todo o projeto e 
realizar a troca de informações com o BNDES e demais parceiros da IEC-BNDES. Sobre a 
composição dos GETs, os critérios obrigatórios eram: pelo menos 60% de servidores públi-
cos efetivos, pelo menos um servidor em cada município participante, um servidor estadual, 
um coordenador regional no estado para implementação do PIEC e articuladores locais nos 
municípios de atuação do projeto. Neste sentido, o BNDES buscou garantir não apenas a 
representatividade das redes envolvidas no projeto, como a sua articulação direta com a 
implementação do PIEC e a redução do risco da saída de membros do GET que ocupem 
cargos comissionados, demandando maioria de servidores públicos de carreira nas Secre-
tarias de Educação. 

O funcionamento dos GETs é fundamental não apenas para a implementação prática 
dos projetos, como também para o contínuo aprimoramento de suas diretrizes e planeja-
mento diante de análises e resultados intermediários. Para tanto, a construção e atualiza-
ção de uma memória crítica do projeto por seus membros é fundamental para possibilitar a 
melhoria das atividades de acordo com os aprendizados produzidos. Sendo assim, desta-
cam-se como aspectos relevantes para o melhor funcionamento dos GETs:

•  Estabilidade dos membros do GET e composição interdisciplinar por profissionais 
que detenham conhecimento, experiência e autonomia necessários para conduzir sua 
função no escopo do projeto;

•  Periodicidade das dinâmicas de trocas entre os GETs, que devem incluir trocas di-
gitais recorrentes e reuniões mais estruturadas com certa frequência para garantir não 
apenas a implementação prática do projeto, como também a colaboração, o aproveita-
mento mútuo dos recursos e o aprendizado inter-federativo;

•  Elaboração de registros e análises escritas sobre as etapas, os obstáculos en-
frentados e as estratégias adotadas, incluindo suas justificativas, para que sejam 
transferíveis para novos membros do GET uma vez que mudanças na composição 
são inevitáveis.

Ademais, considerando que esta iniciativa visa a prototipagem de práticas e modelos 
liderados por atores tão diversos das redes públicas de ensino, destaca-se a importância 
do registro contínuo das motivações e justificativas das tomadas de decisão. Este registro 
se torna especialmente essencial no nível dos territórios, para que se possa posteriormente 
analisar resultados, elaborar recomendações ou identificar aspectos replicáveis orientando-
-se pela contextualização das redes e por suas motivações.



40

Relativo à cooperação entre as secretarias de educação estaduais e municipais, o 
fortalecimento dos GETs como espaços de trocas e tomadas de decisões coordenadas é 
importante não apenas no escopo de cada projeto, como também no âmbito de transferên-
cia de conhecimento e aprendizados entre os projetos territoriais sobre suas respectivas 
experiências.

Isto posto, uma análise mais aprofundada sobre as composições dos GETs, a periodi-
cidade e atas de encontros, e a construção da memória crítica do projeto pode ser crucial 
para compreender o avanço da implementação e dos resultados de cada projeto, bem como 
a maturidade da colaboração entre entes federados na educação. Desde a aprovação da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação infantil e o ensino fundamental 
em 2017 (Resolução CNE/CP nº 2), a colaboração entre estados e municípios na edu-
cação ganhou premência, pois sem ela a BNCC se desdobraria em 5.595 currículos (um 
para cada Rede Municipal, Estadual e Distrital Brasileira), o que a impediria de dar maior 
coerência às demais políticas educacionais estruturantes de materiais didáticos, formação 
inicial e continuada de professores, e avaliação de desempenho de alunos, como idealiza-
do pelos seus defensores42. No entanto, mesmo que o Brasil tenha conseguido avançar na 
elaboração de currículos em regime de colaboração, com todos os estados tendo publicado 
novos currículos de educação infantil e ensino fundamental alinhados à BNCC em 2019, 
somente dois terços das 5.568 redes municipais de ensino participaram da construção dos 
currículos estaduais, ou seja quase 2.000 municípios não se envolveram neste processo43. 
Como ainda temos um longo caminho a percorrer para que a colaboração entre estados e 
municípios se concretize e contribua para melhorar a aprendizagem dos alunos brasileiros, 
uma análise aprofundada deste elemento da Iniciativa teria muito a contribuir com a política 
educacional brasileira.

2.2.3 Aproveitamento de mapeamentos, dados e outras informações

Esta subseção se dedica a analisar o conjunto de ações iniciais para a implementa-
ção da IEC-BNDES, entre elas os mapeamentos e coleta de informações cruciais para o 
detalhamento dos projetos e seus planos específicos. Exemplos destas informações são 
as competências tecnológicas dos professores, demandas e existência de REDs, e infraes-
trutura instalada nas escolas. Estes dados específicos sobre as escolas das redes benefi-
ciadas pela IEC-BNDES complementam o diagnóstico do Guia EduTec, que é insuficiente 
para embasar questões como o aproveitamento de recursos existentes e/ou demanda por 
aquisições, a distribuição dos equipamentos, recursos e obras necessárias, o plano de for-
mação de professores, entre outras. Portanto, a IEC-BNDES previu as seguintes atividades 
neste campo:

1. Levantamento de dados escolares referentes ao número de alunos, turmas e pro-
fessores por ano e etapa de ensino;

42  Costin C., Pontual T. (2020) Curriculum Reform in Brazil to Develop Skills for the Twenty-First Century. In: Reimers F. 
(eds) Audacious Education Purposes. Springer, Cham
43  Site do Movimento pela Base.

http://movimentopelabase.org.br/acontece/bncc-monitoramento-da-implementacao/
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2. Mapeamento das competências digitais dos professores utilizando uma ferra-
menta online e gratuita desenvolvida pelo CIEB44;

3. Levantamento de demandas por REDs; 

4. Mapeamento de REDs existentes nas redes;

5. Mapeamento da infraestrutura das escolas, identificando a existência e o número 
de computadores para uso administrativo, de professores e de alunos, pontos de wi-fi 
(modens e repetidores), acessórios, entre outros.

É necessário analisar brevemente o aproveitamento desses mapeamentos para o pla-
nejamento geral dos projetos e das ações específicas nas quatro dimensões. Já os resulta-
dos destes levantamentos serão abordados na seção sobre a dimensão a que pertencem. 
Assim, aqui destaca-se: (i) o momento de realização dessas atividades pelas redes e (ii) os 
desdobramentos que cada atividade teve ao longo de 2019.

Sobre o primeiro ponto, os projetos do 1º bloco realizaram as atividades de levanta-
mento e mapeamento em meses e ordens diferentes. Quase todas as atividades foram 
realizadas até maio de 2019, sendo as três exceções referentes ao mapeamento da exis-
tência de REDs, realizado pelo Sergipe em junho, pelo Rio Grande do Sul em agosto e pelo 
Tocantins em setembro. Para compreender o empenho dedicado a esta tarefa, é preciso 
ressaltar que os mapeamentos foram atividades inovadoras para a maioria das redes e 
exigiram mobilização de gestores e professores nas secretarias, coordenadorias regionais 
e escolas. No entanto, o ideal é que estas atividades antecedam a implementação prática 
de projetos, uma vez que são ferramentas necessárias para o melhor direcionamento, dis-
tribuição e foco dos esforços e investimentos. Nesta fase inicial da IEC-BNDES, destaca-se 
sobre o momento de execução destas atividades:

•  Que o 2º bloco de projetos (Bahia e Paraná) aprenderam com a experiência do 1º bloco 
para organizar e realizar estas atividades antes do início da implementação (ainda em 
2019), adotando, em seguida, o mesmo modelo de definição dos desafios educacio-
nais e das práticas pedagógicas já apresentado;

•  Que apesar da demora, os GETs consideraram (exceto o Rio Grande do Sul) que os 
levantamentos e mapeamentos “superaram as suas expectativas”, em especial o Ser-
gipe registrou ter revitalizado sua plataforma de REDs45.

Sobre o uso dos mapeamentos para detalhar as atividades e ações dos projetos, é 
importante ressaltar que os territórios já vinham levantando informações específicas sobre 
suas redes de ensino desde a sua inscrição na Chamada Pública. A partir da análise geral 
das atividades de mapeamentos realizadas já no escopo da IEC-BNDES, destaca-se:

44  A Autoavaliação de Competências Digitais de Professores pode ser acessada aqui e consiste em 23 perguntas múltipla 
escolha divididas em 3 áreas (pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento profissional), onde 12 competências são 
avaliadas em 5 níveis de apropriação (exposição, familiarização, adaptação, integração, transformação).
45  Informações coletadas pelo CEIPE no III Encontro Nacional da Iniciativa em novembro de 2019. 

http://guiaedutec.com.br/educador
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•  Na dimensão de Formação, os resultados do mapeamento de competências foram 
devolvidos no formato de relatórios por rede e de um resumo por projeto territorial e 
debatidos durante o II Encontro Nacional, em junho de 2019, como base para a ela-
boração dos Planos Territoriais de Formação, conforme detalhado na seção 2.4 deste 
documento;

•  Na dimensão de Infraestrutura, o mapeamento realizado foi cruzado com os dados de 
alunos, professores e turmas por escola, servindo de base para o desenvolvimento dos 
planos de compra e distribuição dos equipamentos e outros itens, conforme detalhado 
na seção 2.6 deste documento;

•  Dada a importância desta etapa para outras redes escolares do PIEC, os métodos e 
instrumentos utilizados para cumprir as atividades de mapeamento podem se tornar 
um dos legados do IEC-BNDES. 

Na dimensão de Infraestrutura, o uso de dados é especialmente objetivo, pois envol-
ve a contagem e identificação de elementos físicos que são necessários para definir a dis-
tribuição de equipamentos adquiridos. Neste aspecto, a IEC-BNDES é uma oportunidade 
para aprender como aprofundar estes mapeamentos e garantir que os investimentos feitos 
cubram todas as demandas complementares aos equipamentos, como cabos, fones de 
ouvido e acessórios, compatibilização entre hardwares e softwares, entre outros. 

Por sua vez, na dimensão de REDs, os mapeamentos de recursos existentes e das de-
mandas pelos professores não foram totalmente aproveitados diante do seu potencial contri-
butivo. Diferente da Infraestrutura (especialmente em nível básico), o planejamento para aqui-
sição, disponibilização ou aproveitamento de REDs existentes não é uma questão quantitativa, 
e sim contingente à confiabilidade, adequação e qualidade pedagógica, entre outras questões 
complexas. Logo, aprofundar a compreensão dos REDs junto aos projetos deve ser um 
ponto focal em 2020 para que se mantenha o avanço equilibrado das dimensões.

Em síntese, as informações levantadas junto às redes precisam ser trabalhadas em 
exercícios tais como os realizados pelo CIEB nas Oficinas Regionais durante a Chamada 
Pública e no II Encontro Nacional sobre os resultados do mapeamento de competências. É 
fundamental garantir que estas informações sejam debatidas e transformadas em planos e 
ações práticas coerentes com o que apontam como demanda. Estes exercícios, em termos 
de método, são essenciais para uma gestão eficaz e tendem a exercer grande influência 
sobre a adequação de esforços e investimentos aos desafios a serem superados. Ademais, 
essas informações podem servir como elementos de qualificação e especificação dos pro-
jetos, permitindo que tenham indicadores e metas próprias para o seu diagnóstico e reali-
dade, complementando os parâmetros gerais que se aplicam a todos os projetos. 

Os aspectos estruturais, que abrangem desde a formulação e governança dos projetos 
territoriais até o aproveitamento das informações levantadas pela rede, são profundamente 
relevantes para o diagnóstico das redes antes das ações da Iniciativa, incluindo seus maio-
res desafios e as estratégias para superá-los. Para as definições de estratégias eficazes, 
é indispensável abordar os atores envolvidos nas atividades propostas e suas dinâmicas 
de trabalho. Além disso, é preciso prever exercícios de aperfeiçoamento dos projetos com 
base em informações iniciais e atualizadas ao longo da implementação, registros e memó-
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ria crítica que garantem aprendizados e crescente autonomia para focar nas especificida-
des de cada rede. Sendo assim, entende-se que alcançar as mudanças desejadas pelos 
projetos exige que técnicos, gestores e professores desenvolvam habilidades de uso efeti-
vo de dados e informações para subsidiar sua tomada de decisões.

2.3 Visão

Visão é a compreensão compartilhada sobre o papel potencialmente desempenhado 
pelas tecnologias digitais no processo de aprendizagem e no cotidiano escolar. No modelo 
Quatro em Equilíbrio, é a crença de que a tecnologia pode contribuir com a promoção de 
um ensino de qualidade e de uma gestão escolar eficaz, se traduzindo em estratégias e 
políticas efetivas em torno de quatro dimensões principais. Apesar de ser uma dessas di-
mensões, ao lado de formação, REDs e infraestrutura, a visão é uma dimensão transversal 
às demais pois deve orientar e coordenar as respectivas ações e garantir o equilíbrio entre 
elas. Por esta razão, esforços iniciais para a adoção eficaz de tecnologias digitais na edu-
cação precisam se concentrar na construção da visão que irá mobilizar suas diretrizes e 
ações. Além disso, seguindo as lições da Fundação Kennisnet, visão não deve ser confun-
dida com liderança. Ainda que estejam profundamente relacionadas, a liderança é exercida 
por alguns atores estratégicos, enquanto a visão precisa ser compartilhada por todos os 
profissionais da educação, alunos e comunidade escolar.

Para promover esta mudança de visão na prática, atividades e ações geralmente in-
cluem a realização de eventos como seminários, encontros, sensibilizações e cursos; de 
reuniões, acordos, reformulações de planos educacionais das redes e projetos político-
-pedagógicos das escolas; de propostas para o envolvimento da comunidade escolar para 
obtenção de apoio, parcerias e esforços complementares; entre outros.

A dimensão visão foi apresentada ao grupo de estados e municípios parceiros que 
protocolaram projetos durante a Chamada Pública por meio de apoio técnico durante este 
processo inicial, permitindo às secretarias estaduais e outros representantes dos projetos 
territoriais a apropriação deste conceito, mesmo pelos territórios que não foram contrata-
dos. Este contato se deu por meio da aplicação do Guia EduTec, da realização das oficinas 
regionais e da própria formatação dos projetos enquadrando ações nas quatro dimensões 
e atreladas aos desafios identificados.

O objetivo desta seção é destacar os marcos realizados ao longo de 2019 (ilustrados 
na Figura 5 apresentada no início deste capítulo) que se referem à construção da dimen-
são visão e analisá-los à luz dos aprendizados produzidos. Tais aprendizados podem servir 
como insumo para outras redes participantes do PIEC, além daquelas que possuem proje-
tos contratados pela IEC-BNDES em 2020. Cabe adiantar que as ações ligadas à visão que 
transbordam para outras dimensões, especialmente relativas aos mapeamentos referidos 
na seção anterior, serão discutidas nas seções de sua respectiva dimensão. 

Destacam-se quatro marcos da dimensão visão implementados ao longo de 2019 pe-
los projetos territoriais do 1º bloco contratado: 

1. Pactuação dos desafios educacionais do território e da implementação dos projetos 
com as escolas, incluindo apresentação e seleção de práticas pedagógicas inovadoras;
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2. Lançamento do projeto nos territórios por meio da realização de um evento em cada 
município;

3. Criação de sites ou páginas dos projetos;

4. Elaboração do Guia Prático para Gestores Escolares.

Analisando os documentos de acompanhamento dos projetos produzidos pelo CIEB 
e BNDES à luz dos aprendizados preliminares e estruturais apresentados anteriormente, 
identificou-se como tema estruturante desta dimensão o papel central da comunicação e 
materiais informativos para a disseminação da visão sobre uso de TICs na educação. 
Uma vez que transformar a visão de sistemas de ensino é um processo contínuo que preci-
sa afetar perspectivas e comportamentos de atores heterogêneos – secretários, diretores, 
professores e outros profissionais da educação, alunos, familiares, profissionais de TI, edi-
tores de conteúdos educacionais, entre outros -, é imprescindível uma comunicação clara, 
ampla, diversificada e contínua dos objetivos, métodos, prioridades e ações, orientada para 
produzir um constante alinhamento destes atores. 

Os três eixos de comunicação e seus possíveis canais são apresentados na Figura 
7, a seguir. A comunicação formal se refere às pactuações, às publicações de portarias, 
editais, legislações, entre outros tipos. A prático-pedagógica é voltada para a elaboração 
e publicação de guias, manuais, cartilhas, relatórios, entre outros documentos. Por último, a 
comunicação inspiradora trata das campanhas, eventos, premiações, divulgação de ex-
periências, etc. Todos estes eixos podem utilizar como canais sites, redes sociais, contatos 
por endereços eletrônicos ou por telefone, boletins, entre vários outros.

FIGURA 7 | Eixos de comunicação e possíveis canais para disseminação da dimensão vi-
são em projetos de adoção de TICs na educação

 Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.
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2.4 Formação

Formação é a dimensão que indica as habilidades e competências que diferentes atores 
precisam ter para o uso adequado de tecnologias na educação. Nesta dimensão, o foco dos 
projetos territoriais da IEC-BNDES está voltado para os professores, apoiados pelos gesto-
res escolares e equipes pedagógicas, com foco na mudança das suas práticas pedagógicas, 
conforme priorizado pelos projetos territoriais. De acordo com a teoria da mudança da inicia-
tiva, para que haja mudança no desempenho dos alunos, é fundamental que os professores 
se apropriem dos recursos educacionais digitais disponíveis, ou que os desenvolvam, para 
então incorporá-los a sua prática docente. Portanto, a dimensão também pode ser entendida 
como o desenvolvimento contínuo das competências necessárias para os professores faze-
rem uso efetivo de tecnologias digitais nos seus planejamentos e práticas pedagógicas.

A primeira ação da Iniciativa referente à dimensão formação, em maio de 2019, foi o 
mapeamento de competências digitais dos professores das escolas contempladas pela IEC-
-BNDES, a fim de fornecer um diagnóstico das suas necessidades. Para isso, foi sugerido 
o uso da ferramenta online desenvolvida pelo CIEB – a Autoavaliação de Competências 
Digitais de Professores. Este mapeamento fornece às redes os níveis de apropriação digital 
dos professores, possibilitando a identificação das competências que devem ser desenvolvi-
das em seus docentes. Todos os territórios aplicaram esta ferramenta nas suas Redes.

Baseados nos diagnósticos das competências digitais dos professores, foram construí-
dos os planos de formações territoriais, tendo suporte de uma jornada formativa. Esta últi-
ma foi desenvolvida pelo CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária, sob supervisão técnica do CIEB. A jornada de formação para gestores 
educacionais foi realizada entre abril e julho de 2019, com participação de representan-
tes da área pedagógica dos territórios e abrangeu a produção de conteúdos formativos, 
formação à distância e oficina presencial (que ocorreu no II Encontro Nacional). A jornada 
teve como objetivos específicos: apresentar componentes teóricos e práticos sobre a 
formação de professores visando a construção do plano de formação continuada para uso 
pedagógico das tecnologias digitais e expor práticas pedagógicas inovadoras a fim de 
capacitar gestores educacionais para conduzirem formações no tema. 

A elaboração do Guia Prático para Gestores Educacionais pretendeu orientar os 
gestores das secretarias de educação no desenho dos seus planos de formação. O Guia 
foi essencial para a produção dos planos de formação contextualizados para as realidades 
de cada rede de ensino. Cada território contemplado pela IEC-BNDES foi responsável pela 
elaboração do seu plano de formação territorial, que deveria atentar-se aos seus desa-
fios educacionais, às práticas pedagógicas escolhidas (ambos apresentados na subseção 
2.2.1 deste documento), e ao diagnóstico das competências digitais dos professores. Foi 
atribuída aos territórios a definição dos temas e objetivos de cada módulo de formação. É 
importante destacar a produção colaborativa e assistida dos planos de formação, sem cau-
sar prejuízo aos desafios característicos de cada território.

Para a implementação dos planos de formação construídos pelos territórios, foi se-
lecionada a empresa Sincroniza Educação46, que elaborou as ementas dos cursos e reali-

46  O processo de seleção da empresa para implementação dos planos de formação foi conduzido pelo Grupo de Trabalho 
de Formação da Iniciativa que selecionou a Sincroniza Educação dentre três empresas finalistas.

https://cieb.net.br/wp-content/uploads/2019/07/CIEB_GUIA-PR%C3%81TICO_-2019.pdf
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zou junto aos GETs a seleção dos formadores locais para implementação das formações 
entre novembro de 2019 e junho de 2020 para os quatro territórios do 1º bloco. Para imple-
mentar os planos de formação de todos os territórios, os mesmos precisaram sofrer ajustes, 
mesmo que se mantendo fiéis às práticas pedagógicas e REDs, originalmente priorizados, 
conforme Quadro 9 a seguir.

QUADRO 9 | Temas e Carga Horária das Formações da Sincroniza Educação por Território

UF DESAFIOS EDUCACIONAIS TEMAS DAS FORMAÇÕES CARGA 
HORÁRIA

PB

1. Alfabetização 
2. Distorção idade-série (3º, 6º e 

9º ano)
3. Engajamento estudantil (Ensino 

Médio)

1. Alfabetização no ensino personalizado
2. O Letramento no Ensino baseado em 

projetos
3. O Engajamento no Ensino Médio através do 

Ensino Híbrido

240 horas  
(96 presencial  
e 144 online)

SE

1. Alfabetização 
2. Letramento e distorção idade-

série  
(4º ao 9º ano)

3. Engajamento e distorção idade-
série (Ensino Médio)

1. Jornada de formação Educação Sergipe 
Conectada

2. Conhecimentos iniciais em Tecnologia 
Educacional

3. Alfabetização e Letramento por meio do 
ensino personalizado

4. Protagonismo do aluno e distorção da idade-
série por meio do Ensino Híbrido

5. Melhorar índices de letramento a partir da 
aula enriquecida com tecnologia

6. Tecnologia para Gestão Escolar

232 horas  
(92 presencial  
e 140 online)

TO

1. Alfabetização
2. Letramento em LP e Mat. (6º ao 

9º ano)
3. Engajamento estudantil (Ensino 

Médio)

1. Alfabetização e Ensino Híbrido
2. Letramento e Ensino híbrido
3. Projetos e Protagonismo Juvenil 
4. Imersão nas Tecnologias e Metodologias 

Ativas 
5. Robótica e Protagonismo Juvenil
6. Tecnologias assistivas e educação inclusiva

340 horas  
(168 presencial  
e 172 online)

RS

1. Alfabetização 
2. Distorção idade-série (6º e 9º 

ano)
3. Engajamento estudantil (Ensino 

Médio)

1. Ensino híbrido
2. Ensino baseado em projetos e introdução à 

robótica
3. Ensino baseado em projetos e 

educomunicação
4. Ensino mão na massa
5. Ensino mão na massa – online

208 horas  
(72 presencial  
e 136 online)

Fonte: Apresentação da 6ª Reunião do Comitê Gestor da IEC-BNDES, Elaboração: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

A Sincroniza Educação, em seus relatórios mensais de 2019, indicou adesão abaixo 
do esperado dos professores em algumas formações e tem buscado inúmeras estratégias 
para aumentar o engajamento dos professores. Ainda é cedo no entanto para avaliar a 
eficácia desta primeira etapa da formação dos professores. Uma análise posterior desta 
etapa deverá levar em consideração um relatório do Learning Policy Institute que analisou 
35 estudos conduzidos sobre modelos efetivos de formação continuada e encontrou sete 
elementos comuns entre eles: 1) foco no conteúdo a ser ensinado pelo professor, 2) incor-
poram aprendizagem ativa por entenderem como os adultos aprendem, 3) incentivam a 
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colaboração docente, 4) modelam boas práticas, 5) fornecem coaching, 6) oferecem mo-
mentos para reflexão e feedback, e 7) tem duração prolongada47. 

Ainda na dimensão formação, salienta-se a estratégia de contratação externa de 
empresa especializada para assessoria técnica. A contratação externa de consultorias e 
empresas pode incluir a produção de materiais que permanecem com as redes, incluindo 
práticas que podem ser reproduzidas sem a necessidade de supervisão da empresa ou 
consultor, como modelos de oficinas e formações. Destaca-se também a estratégia da for-
mação em cascata, ou seja, aquela que forma multiplicadores da própria Rede de ensino, 
construindo capacidade interna. 

A contratação externa de uma única empresa para atender aos planos de formação dos 
quatro territórios do 1º bloco garantiu agilidade ao processo e favorece a gestão e o moni-
toramento das atividades. Ao mesmo tempo, esta opção levou a alguma padronização dos 
processos formativos, ou seja, não foi possível atender integralmente a todos os planos de 
formação. No entanto, como podemos verificar no Quadro 9, os módulos e a carga horária 
presencial e à distância de cada território manteve diferenças importantes. Além disso, é 
importante destacar, que esta formação se refere tão somente à primeira etapa dos planos 
de formação dos territórios, voltadas principalmente para as práticas pedagógicas inovado-
ras. Etapas posteriores contemplam formações voltadas especificamente para os REDs a 
serem adotados no âmbito da Iniciativa.

O diagnóstico das competências digitais dos professores, a elaboração dos planos de 
formação e sua implementação nos territórios merecem estudos específicos sobre sua efi-
cácia e efetividade, considerando que a mudança da prática pedagógica dos professores 
é o principal mecanismo de transmissão, identificado na Teoria da Mudança da Iniciativa, 
para impactar a aprendizagem dos alunos. 

2.5. Recursos Digitais Educacionais (REDs)

Esta dimensão se refere ao acesso e utilização de programas, aplicativos e con-
teúdos digitais no espaço escolar. Os REDs são frequentemente associados a propósi-
tos pedagógicos, mas é essencial ressaltar que também existem aqueles voltados para a 
gestão educacional.

O primeiro marco desta dimensão envolveu o mapeamento dos REDs utilizados pe-
los professores em sala de aula, liderado pelos GETs. A partir desse levantamento, os ter-
ritórios concluíram que os REDs adotados não são suficientes para endereçar os desafios 
anteriormente indicados. Na sequência, os professores foram convidados a compartilhar 
seus REDs de preferência, visto que eles e os estudantes são os principais usuários 
dessas ferramentas por meio de um questionário produzido pelo CIEB e compartilhado 
pelos GETs. Exemplos de tipos de REDs são: Ferramentas de Autoria, Objetos Digitais de 
Aprendizagem (ODA), Ferramentas de Avaliação do Estudante, Plataformas Educacionais, 
Repositórios Digitais, Plataformas Educacionais Adaptativas, Ferramentas de Colaboração, 
Jogos Educativo, Ferramentas Maker e Ambientes Virtual de Aprendizagem.

47  LEARNING POLICY INSTITUTE. Como Tornar a Formação Continuada de Professores Efetiva. Políticas Públicas em 
Ação. 2017. Disponível em: https://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/paginas/mai/18/pp_em_acao_3.pdf
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Após concluídas as etapas de identificação das demandas e mapeamento dos REDs 
existentes nas redes de ensino, os GETs foram responsáveis pela construção da Espe-
cificação dos REDs. Esta fase consiste na identificação das especificidades técnicas e 
pedagógicas dos REDs, que devem estar correlacionadas aos desafios educacionais dos 
territórios e com as preferências e demandas dos professores. As especificidades técni-
cas abrangem a infraestrutura e a conectividade disponível na rede de ensino, enquanto as 
pedagógicas consideram as etapas de ensino e os componentes curriculares. 

Por fim, o último marco relacionado à dimensão REDs no primeiro ano de implemen-
tação da Iniciativa nos territórios do 1º bloco de contratação foi a de Seleção e Aquisição 
dos REDs. Para isso, empresas especializadas em tecnologias educacionais foram con-
vidadas, no âmbito da IEC-BNDES, a participarem da identificação de REDs capazes de 
endereçar os desafios educacionais apontados anteriormente pelos GETs (detalhados na 
subseção 2.2.1 deste relatório). O resultado foi a inscrição de 52 tecnologias educacio-
nais, sendo 29 destas consideradas alinhadas aos desafios educacionais propostos. Des-
sa forma, o CIEB enviou às empresas consideradas aptas, um formulário de inscrição da 
tecnologia a ser avaliada. Tal avaliação, realizada por especialistas em tecnologias educa-
cionais, analisou um total de 20 tecnologias, das quais 9 foram consideradas adequadas. 
Considerando inicialmente apenas o desafio educacional da alfabetização, apontado 
por todos os territórios (vide Quadro 8), 3 empresas foram avaliadas como aptas pela 
Iniciativa a apresentarem suas soluções aos GETs durante o III Encontro Nacional. Após 
as apresentações e utilizando critérios técnicos, todos os territórios elencaram as empre-
sas de acordo com suas preferências. Estes também contaram com o apoio de gestores 
escolares e professores das suas redes na seleção dos REDs apresentados. Concluído 
este processo, foram encaminhados ao BNDES os documentos de formalização da ma-
nifestação de interesse na doação e da priorização dos REDs direcionados para a 
alfabetização. 

A dimensão RED depende da adequada identificação dos desafios educacionais, 
bem como da consideração do nível das competências digitais dos professores e 
da infraestrutura disponível nas escolas. Por isso, o encadeamento dos marcos das 
diferentes dimensões é fundamental para o sucesso da Iniciativa. No âmbito da Inicia-
tiva, cuja avaliação de impacto terá como foco a alfabetização, desafio elencado por todos 
os territórios participantes, os parceiros privados irão adquirir e disponibilizar o RED de 
alfabetização escolhido pelos territórios. Para os demais desafios e etapas de ensino, os 
territórios poderão adotar outros REDs, sejam eles pagos ou gratuitos. A próxima etapa que 
seria a aquisição do RED de alfabetização pelo parceiro privado da Iniciativa dependerá da 
aquisição e disponibilização dos equipamentos necessários para o seu uso nas escolas, 
tema da próxima seção deste relatório.

2.6. Infraestrutura

A dimensão infraestrutura indica a disponibilidade e qualidade de computadores e ou-
tros equipamentos e acessórios, assim como o acesso, qualidade, velocidade e estabilida-
de da conexão à internet banda larga. Aspectos que são abrangidos nesta dimensão são a 
gestão e disponibilidade de ferramentas como computadores, notebooks, tablets, conexões 
com cabo e sem fio, servidores e serviços de armazenagem na nuvem. 
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A tendência brasileira entre as redes escolares dos territórios contemplados pela IEC-
-BNDES é, conforme apontado pela Fundação Kennisnet na Holanda, a priorização de 
políticas públicas e investimentos escolares nesta dimensão. Programas anteriores 
ao PIEC, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Banda Larga 
nas Escolas (PBLE), entre outros, mobilizam esforços neste sentido há pelo menos uma 
década na rede pública de ensino. No entanto, estudos nacionais e internacionais indicam 
que, embora essa dimensão seja condição necessária para o uso de tecnologias digitais na 
educação, a mera instalação de infraestrutura não garante melhores resultados educacio-
nais48. A teoria da mudança da IEC-BNDES e o modelo Quatro em Equilíbrio também com-
portam a qualidade e a frequência (ou tempo) de uso desses equipamentos e da internet 
como aspectos centrais para o desenvolvimento desta dimensão e contribuição à mudança 
como um todo. Neste sentido, o Censo Escolar e o Saeb foram gradualmente incorporando 
perguntas em seus questionários acerca da qualidade ou condições de uso da infraestru-
tura tecnológica instalada e da frequência ou finalidade de uso da mesma por professores 
e alunos.

O processo de implementação voltado para esta dimensão foi, de certa forma, seme-
lhante ao da dimensão REDs. Inicialmente foi realizado um mapeamento da infraestrutu-
ra disponível nas escolas contempladas pela Iniciativa. Com o suporte técnico do CIEB, 
os GETs em parceria com os gestores escolares das redes de ensino conduziram um le-
vantamento qualitativo e quantitativo de todos os equipamentos – tanto de uso pedagógico, 
quanto administrativo – à serviço nas escolas. Em posse destes dados, somados às defini-
ções dos desafios educacionais e das práticas pedagógicas inovadoras, foram apontados 
os equipamentos e itens de conectividade a serem adquiridos para as escolas. Neste 
ponto, destaca-se que critérios orçamentários também se apresentaram como aspec-
tos fundamentais no processo de decisão. 

Cada projeto territorial, com auxílio de ferramenta disponibilizada pelo CIEB que esti-
ma a infraestrutura necessária para a aplicação da prática pedagógica escolhida, plane-
jou a lista de equipamentos e itens a serem adquiridos. A etapa seguinte se refere à 
aquisição de equipamentos, infraestrutura de rede e conectividade, que abrange os 
aspectos de planejamento estratégico para licitação e compra. Pelo desenho da Iniciativa 
os recursos do BNDES são repassados às Secretarias Estaduais que ficam responsáveis 
por realizar a compra para as redes do seu território. Neste sentido, a estratégia inicial da 
IEC-BNDES para a aquisição de dispositivos era a adesão à ata de preços do MEC FNDE, 
prevista para ocorrer em 2019, o que não se efetivou.

Como no máximo 2 redes municipais e as escolas estaduais destes mesmos municí-
pios participam da Iniciativa, o percentual de alunos da Rede Estadual a ser beneficiado 
pela iniciativa é mínimo. Portanto, o peso institucional e visibilidade dos parceiros da Ini-
ciativa são importantes aliados para que os gestores estaduais priorizem os processos de 
compras referentes à Iniciativa. Destaca-se a contribuição técnica e política dos parceiros 
da Iniciativa, orientando os GETs e fornecendo apoio para que este processo seja efetivado 
da forma mais rápida e eficiente possível. Ao final de 2019, os territórios, mesmo que em 
níveis diferentes, estavam focados neste estágio de licitação. Destaca-se o caso do Rio 

48  Cristia et al. (2012), Fairlie & Robinson (2013), Fairlie & Kalil (2017), Piper et al. (2016), Malamud et al. (2018), Beuer-
mann et al. (2013).
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Grande do Sul (RS), que homologou o processo de aquisição de notebooks educacionais e 
kits de robótica ainda em 2019.

Seja pela possível não priorização dos processos de compras da Iniciativa, seja pela 
dificuldade em licitações de tecnologia, ou pela morosidade própria dos processos públicos 
de compras, ao final de 2019 nenhum dos quatro territórios do 1º bloco havia concluído 
a aquisição de equipamentos. A previsão, em 2019, era que os equipamentos chegariam 
às escolas no início de 2020. Estes tempos coordenados entre as ações de formação das 
equipes e aquisição de REDs e equipamentos são cruciais para uma implementação bem-
-sucedida e aderente à teoria da mudança da Iniciativa. 
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CAPÍTULO 3

Considerações finais e  
aprendizados destacados

O presente documento é um dos três relatórios intermediários previstos para serem 
publicados anualmente (anos de 2019, 2020 e 2021) visando o monitoramento dos 
resultados da IEC-BNDES. Contudo, ressalta-se que por se referir ao primeiro ano da 
implementação da IEC-BNDES, este relatório intermediário guarda a peculiaridade de 
se voltar não aos resultados, mas, sim, aos aspectos preliminares e ao primeiro ano de 
implementação.

A ampla estratégia de M&A da Iniciativa é composta por outras frentes, além do moni-
toramento dos resultados, sendo elas: monitoramento dos processos de implementação, 
avaliações qualitativas de efetividade e avaliação de impacto. Participando dos esforços do 
monitoramento e avaliação da Iniciativa, estão diferentes atores, conforme apresentado no 
Quadro 10 a seguir.

QUADRO 10 | Atores e esforços realizados no âmbito do M&A da IEC-BNDES

ATOR ATUAÇÃO

GETs Implementação e registro inicial das ações em cada território.

CIEB e BNDES Acompanhamento técnico da implementação, sistematização e análises iniciais 
dos registros.

FGV CEIPE Responsável pelos produtos de M&A49.

Equipe da Avaliação de 
Impacto Realização da Avaliação de Impacto.

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

A partir da colaboração e compartilhamento de materiais e experiências entre os atores 
destacados – GETs, CIEB, BNDES, FGV CEIPE e Equipe da Avaliação de Impacto – viabi-
liza-se o cumprimento dos objetivos propostos pela ampla estratégia de M&A da Iniciativa: 
prestar contas à sociedade e gerar aprendizado, fornecendo insumos para o aprimora-
mento das frentes de atuação. Dessa forma, são apresentados a seguir as considerações 
finais acerca das atividades realizadas no primeiro ano de implementação dos projetos 
territoriais e os aprendizados originados.

49  As grandes linhas previstas no Plano de Trabalho de M&A do FGV CEIPE incluem (i) a criação e coordenação do 
Observatório e da sua Rede de Instituições; (ii) monitoramento e avaliação dos processos de implementação; (iii) moni-
toramento de resultados; (iv) avaliações de efetividade e; (v) lições aprendidas. Ao todo, são compreendidos 11 produtos 
de M&A no Plano de Trabalho. 
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Considerando os aspectos preliminares à implementação, tratados no tópico 2.1 des-
te relatório, destacam-se as evidências abordadas pela Fundação Kennisnet (FK) na Ho-
landa, que apontam o aproveitamento adequado de tecnologias digitais no contexto educa-
cional como de alto potencial de impacto na aprendizagem. A FK realça que para cumprir 
este papel transformador, políticas e programas educacionais de inserção de tecnologia no 
contexto escolar demandam investimentos e esforços sustentados e articulados por tempo 
suficiente, podendo levar uma década ou mais. Assim, um projeto com cronograma de in-
vestimentos e apoio técnico de 24 meses precisa ser, como previsto, um catalisador para 
que consiga superar os desafios apontados (de aprendizagem e atratividade escolar) pelos 
territórios que compõem a IEC-BNDES. Como é improvável que dentro destes dois anos os 
resultados almejados apareçam, a estratégia de M&A tem investimentos garantidos para 48 
meses, horizonte estimado para que seja possível capturar as mudanças e resultados pro-
postos pela Iniciativa. O compartilhamento de materiais, pontes e práticas que conduzam à 
continuidade e ampliação dos esforços da Iniciativa de forma sustentável nas 17 redes ini-
cialmente contempladas é uma das suas estratégias de M&A. Ademais, a criação da Rede 
OTec pretende inclusive perpetuar tais aprendizagens e compartilhamento de informações 
sobre Tecnologia nas Escolas, para além da IEC-BNDES.

Ainda sobre os aspectos preliminares, a subseção 2.1.3 “Aprendizados produzidos 
pela Chamada Pública” evidencia a importância em se definir previamente os critérios 
de elegibilidade para a seleção dos projetos territoriais, além da oferta de apoio técnico 
especializado, desde a formulação dos projetos propostos, e da coordenação e colabora-
ção multilateral entre diversos parceiros da Iniciativa. A junção destas três particularidades 
da IEC-BNDES permitiu um processo de lapidação e aprimoramento dos projetos que in-
fluenciou positivamente o processo de implementação, a partir do desenvolvimento coeso 
dos aspectos estruturais, que serão tratados a seguir.

No ano de 2019, os territórios da Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins, pla-
nejaram e executaram atividades relacionadas à implementação dos projetos nas escolas, 
considerando as especificidades de cada rede de ensino. A primeira etapa desta imple-
mentação, a de planejamento, é essencial para a criação de diretrizes que orientem todo o 
processo de implementação, monitoramento e avaliação dos projetos. Esta etapa envolveu, 
conforme detalhado ao longo deste relatório, as seguintes atividades:

1. Diagnóstico inicial das escolas participantes do projeto;

2. Definições sobre os desafios educacionais a serem endereçados no projeto;

3. Definições das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia;

4. Ações específicas para cada uma das quatro dimensões abarcadas pela teoria da 
mudança da Iniciativa. 

Em suma, no que tange os aspectos estruturais dos projetos territoriais, a elaboração 
e refinamento dos principais desafios educacionais foi fundamental para o alinhamento às 
práticas pedagógicas inovadoras, contribuindo na produção de planos iniciais de formação 
e planos para aquisição de REDs e infraestrutura e, também, na pactuação entre escolas e 
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seus profissionais. É notável que cada aspecto está intrinsecamente relacionado aos outros 
e, por isso, é fundamental que essa interdependência se reflita em um desenvolvimento 
cuidadoso e encadeado de cada um deles, com apoio de diagnósticos claros e dos profis-
sionais das redes de ensino.

Em relação aos diagnósticos, conforme apresentado na subseção 2.3, o aproveitamen-
to de mapeamentos e coleta de informações desempenhou papel-chave no detalhamento 
dos projetos territoriais. Trata-se de um aspecto extremamente relevante na IEC-BNDES, 
pois permitiram o melhor direcionamento, distribuição e foco de investimentos e esforços. 
A experiência dos quatro territórios do 1º bloco de contratação em 2019 aponta que me-
lhorias quanto ao seu planejamento (anteceder a fase de implementação) são possíveis e 
necessárias.

Os marcos atingidos no escopo da implementação da Iniciativa em 2019 estão organi-
zados no Quadro 11. Estes estão divididos em três eixos: (i) formalizações e facilitações; (ii) 
levantamento de informações e detalhamento do projeto e; (iii) aplicação de conhecimento 
na tomada de decisões. 

QUADRO 11 | Marcos iniciais da implementação da IEC-BNDES

FORMALIZAÇÕES 
E FACILITAÇÕES

1 Elaboração e promulgação de ofícios, portarias e legislações necessárias e facilitadoras

2 Pactuação dos desafios educacionais do território e da implementação da Iniciativa com 
as escolas

3 Formação dos grupos de trabalho entre os parceiros no âmbito da Iniciativa

LEVANTAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 
E DETALHAMENTO 

DO PROJETO

4 Levantamento dos dados das escolas

5 Mapeamento da infraestrutura das escolas

6 Mapeamento de competências digitais dos professores

7 Mapeamento de demandas e REDs existentes nas redes

APLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO 
NA TOMADA DE 

DECISÕES

8 Seleção das práticas pedagógicas inovadoras para atender aos desafios educacionais 
priorizados

9 Definição dos serviços e da infraestrutura segundo práticas pedagógicas inovadoras 
selecionadas

10 Identificação da demanda e especificação de REDs segundo desafios educacionais e 
práticas pedagógicas inovadoras

11 Elaboração do Plano de Formação Territorial

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

A seguir, são expostos os quadros de marcos de implementação referentes à 2019 li-
gados às quatro dimensões da teoria da mudança da IEC-BNDES, detalhados nas seções 
2.3 a 2.6. Estes marcos correspondem àqueles apresentados na Figura 5, elaborados pelo 
CIEB, com a distribuição em eixos e desdobramentos em alguns casos para facilitar a aná-
lise. O Quadro 12, referente à dimensão visão, contém o eixo: (i) comunicação e dissemina-
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ção da visão do projeto com quatro marcos previstos. Já o Quadro 13, relativo à formação, 
separa os marcos de implementação em (i) mapeamento e preparação para as formações 
e (ii) formações profissionais em TICs. Os quadros 14 e 15, relacionados às dimensões 
REDs e infraestrutura, respectivamente, também trazem 2 eixos: o de mapeamento e pre-
paração e o de aquisição. 

QUADRO 12 | Marcos da implementação da IEC-BNDES ligados à dimensão Visão

COMUNICAÇÃO E 
DISSEMINAÇÃO DA 
VISÃO DO PROJETO

1 Definição dos desafios educacionais do território

2 Lançamento dos projetos territoriais 

3 Escolas pactuadas

4 Elaboração do Guia Prático dos Gestores Escolares

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

QUADRO 13 | Marcos da implementação da IEC-BNDES ligados à dimensão Formação

MAPEAMENTO E 
PREPARAÇÃO PARA 

FORMAÇÕES

1 Jornada de planejamento das formações com gestores

2 Mapeamento das competências digitais dos professores

3 Elaboração do Plano de Formação Territorial

FORMAÇÕES 
PROFISSIONAIS EM 

TECNOLOGIAS DIGITAIS

4 Lançamento da Jornada Formativa

5 Formação dos gestores

6 Formação dos professores

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

QUADRO 14 | Marcos da implementação da IEC-BNDES ligados à dimensão REDs

MAPEAMENTO E 
PREPARAÇÃO PARA 

USO E AQUISIÇÃO DE 
REDs

1 Identificação sobre a demanda de REDs 

2 Mapeamento de REDs existentes nas redes de ensino 

3 Especificação de REDs de acordo com os desafios educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras

SELEÇÃO e AQUISIÇÃO 
DE REDs 4 Seleção e aquisição de REDs

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.
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QUADRO 15 | Marcos da implementação da IEC-BNDES ligados à dimensão infraestrutura

MAPEAMENTO E 
PREPARAÇÃO PARA 

USO E AQUISIÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA

1 Mapeamento da infraestrutura das escolas

2 Definição de equipamentos e serviços necessários segundo práticas pedagógicas 
inovadoras selecionadas

AQUISIÇÃO OU 
CONTRATAÇÃO 
E INSTALAÇÃO: 
EQUIPAMENTOS 
E INTERNET NAS 

ESCOLAS

3 Início do processo de compra (licitações) de equipamentos

4 Início do processo de compra (licitações) de serviços de internet

Fonte: OTec/CEIPE (FGV EBAPE), 2019.

 
Tanto o equilíbrio, quanto o alinhamento temporal entre os marcos das quatro dimen-

sões são cruciais para uma implementação bem-sucedida e aderente à teoria da mudança 
da Iniciativa. Neste sentido, o modelo de contratação por parceiros privados da Iniciativa 
utilizado no caso da empresa de formação (Sincroniza Educação) e do RED de alfabe-
tização selecionado, se diferencia do modelo de contratação de equipamentos via rede 
estadual. Ao mesmo tempo, a contratação por parceiro externo, ao tempo que agiliza o pro-
cesso, apresenta desafios em relação à sustentabilidade e replicabilidade propostos pela 
IEC-BNDES, enquanto protótipo de política educacional. Para verificar este alinhamento 
temporal entre os marcos de cada dimensão precisaremos acompanhar os dois anos pre-
vistos para a implementação da IEC-BNDES, pois o passo fundamental para a adoção da 
tecnologia em sala de aula, que é a chegada da infraestrutura, está prevista para o início 
do segundo ano de implementação. Outro elemento importante para a análise deste ali-
nhamento das dimensões no tempo será a comparação entre o 1º bloco e o 2º bloco de 
territórios, pois o último poderá ganhar agilidade a partir dos aprendizados do 1º. 

Alerta-se também para o desenho de uma única teoria da mudança que engloba os 
diferentes segmentos e etapas de ensino: 1º ao 5º ano do EF, 6º ao 9º ano do EF e Ensino 
Médio para os quais as causas dos diferentes desafios educacionais encontrados e o papel 
da tecnologia em endereçá-los varia enormemente. A amplitude de desafios e objetivos al-
mejados pela IEC-BNDES apresenta uma limitação para a avaliação de impacto que irá se 
deter a um único resultado, qual seja a alfabetização dos alunos. 

O foco da avaliação de impacto nos resultados de alfabetização levanta outro ponto de 
atenção no contexto da IEC-BNDES, pois como o levantamento de REDs demonstrou há 
poucas tecnologias educacionais focadas em alfabetização (tivemos somente 3 aprovadas 
no edital, como vimos acima). Além deste universo ainda restrito de soluções, as pesqui-
sas, principalmente as internacionais, tendem a encontrar resultados do uso da tecnologia 
na aprendizagem dos alunos em matemática mais do que em linguagem.50 Considerando 
estas limitações, as avaliações qualitativas de efetividade e demais produtos que compõem 
a ampla estratégia de M&A da IEC-BNDES são fundamentais para compor uma visão mul-
tifacetada sobre seus resultados.

50  Banerjee et al (2007), Barrow, Markman e Rouse (2009), Carrillo, Onofa e Ponce (2010), Kiboss (2012), Lai et al 
(2012), Linden (2008), Mo et al. (2012), Mo et al. (2015), Roschelle et al. (2010), Snipes et al (2015).
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Ao longo de todo o relatório, e sumarizados nesta seção, foram apresentados os mar-
cos dos projetos territoriais, bem como a narrativa da implementação em 2019 e os apren-
dizados gerados até então. Essas análises contribuem para o compartilhamento da história 
da Iniciativa e dos conhecimentos e experiências adquiridos durante seu primeiro ano de 
implementação. Entretanto, o conteúdo deste relatório não aborda todas as ações mobili-
zadas no âmbito da IEC-BNDES, nem todos os aspectos particulares de cada território. Por 
isso, se faz tão relevante a abordagem e aprofundamento das questões que aqui foram in-
suficientemente detalhadas, ou até suprimidas, em outros produtos do M&A, como os estu-
dos de casos e relatório de boas práticas. Como sugestões de temas para aprofundamento 
levantados ao longo deste documento temos: a pactuação dos desafios educacionais do 
território, tanto no âmbito dos GETs quanto nas interfaces entre as redes de ensino; o apoio 
dos gestores escolares e professores no processo de tomada de decisão sobre a seleção 
dos REDs; e a elaboração e implementação dos planos de formação considerando as par-
ticularidades de cada território.
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Anexo I – Teoria da Mudança IEC-BNDES
FIGURA 8 | Teoria da mudança da IEC-BNDES (2018)

Fonte: BNDES, 2018. 
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FIGURA 9 | Teoria da mudança da IEC-BNDES (2019)

Fonte: BNDES, 2019.
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