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Introdução
O presente estudo de caso lança um olhar detalhado sobre a implementação,
no território do Rio Grande do Sul, da Iniciativa BNDES Educação Conectada
(IEC-BNDES). Tal ação de investimento financeiro e técnico para o desenvolvimento
de práticas e usos pedagógicos de tecnologias digitais na educação básica brasileira
tem duração inicialmente prevista de dois anos (2019-2020), com seu prazo estendido
em seis meses em decorrência da pandemia da COVID-192.
Inserido na estratégia de Monitoramento & Avaliação (M&A) da Iniciativa, este
estudo documenta o processo de implementação da Iniciativa no território gaúcho,
nos municípios de Santa Maria e Cachoeira do Sul3, destacando as ações realizadas
entre janeiro de 2019 e agosto de 2020, bem como os maiores desafios, aprendizados
e legados. O documento compila informações pertinentes a diferentes públicos
interessados no detalhamento da implementação da IEC-BNDES, como serve como
referência para estudos futuros.

A IEC-BNDES
Ao final de 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa de Inovação
Educação Conectada (PIEC), desenhado com o apoio técnico do Centro de Inovação para a
Educação Brasileira (CIEB), de forma a apoiar a universalização do acesso à internet de alta
velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.
Um importante aliado do Programa é o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que se responsabiliza pelo apoio financeiro e técnico
especializado e pela coordenação de parcerias com entidades privadas e civis em torno de
iniciativas que contribuam para fornecer celeridade e maior eficácia na implementação do
PIEC. Nesse contexto, em abril de 2018 foi lançada a Iniciativa BNDES Educação Conectada
(IEC-BNDES), que visa apoiar, com recursos não reembolsáveis e suporte técnico, projetos
territoriais voltados à incorporação de tecnologias digitais na educação pública.
O marco conceitual do PIEC e, portanto, da IEC-BNDES é o conceito de escola
conectada, cuja premissa é a de que a eficácia das tecnologias educacionais depende do
equilíbrio entre quatro dimensões complementares (Teoria Quatro em Equilíbrio): visão,
formação, recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura. Por tal razão, a Iniciativa
prevê o apoio técnico e financiamento em cada uma das quatro dimensões.
A divulgação das regras e do desenho básico da Iniciativa se deu a partir de uma
Chamada Pública. A Chamada estipulou que cada projeto territorial, abrangendo o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, poderia ser formado por uma rede estadual e até duas redes
municipais, atendendo 100% das escolas estaduais urbanas e 50% das escolas municipais
urbanas em cada município participante.
A Iniciativa conta com seis projetos territoriais, contemplando seis redes estaduais
de ensino e onze municipais. O 1° bloco engloba projetos contratados em 2018, sendo
formado por Paraíba, com Sousa e Campina Grande; Rio Grande do Sul, com Santa Maria e
Cachoeira do Sul; Sergipe, com Lagarto, e Tocantins, com Gurupi e Araguaína. Já o 2° bloco,
contratado em 2020, é formado por Bahia, com Ilhéus e Lauro de Freitas; e Paraná, com

2

A execução das ações nos territórios participantes da IEC-BNDES devem ser concluídas até julho de 2021, com prazo
contratual para liberação de recursos do BNDES para os governos até dezembro de 2021.
3
São 75 escolas públicas de ensino básico das redes estadual e municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul
beneficiadas.
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Guarapuava e Campo Mourão. A IEC-BNDES atende a mais de 8 mil professores e 163 mil
estudantes em 395 escolas participantes, conforme dados do Censo Escolar de 2019.
Os projetos têm como prazo de implementação um período de dois anos a contar da
data de contratação, mas devido à pandemia, o prazo para o 1° bloco foi estendido em seis
meses. Ao todo, a IEC-BNDES conta com um aporte financeiro de R$ 40 milhões de reais,
com recursos advindos do BNDES e de parceiros privados, como Fundação Lemann e Itaú
Social.
Para executar o projeto na ponta e garantir a adaptação e apropriação local da
Iniciativa, foram criados Grupos Especiais de Trabalho (GET) em cada território. Além de se
articular e cooperar com os parceiros da IEC-BNDES, cada GET é responsável por gerir,
engajar e monitorar localmente as ações desempenhadas, colaborando para o registro dos
desafios, soluções e aprendizados.
A IEC-BNDES, além de fomentar a adoção de tecnologias digitais nas escolas, busca
produzir aprendizados escaláveis, ou seja, passíveis de replicação em outros contextos. A
Iniciativa também tem um importante papel na identificação e disseminação das melhores
práticas colaborativas entre redes municipais e estaduais, o que permite a criação de
arranjos locais de desenvolvimento educacional. A premissa de fomentar regimes de
colaboração é válida em diferentes fases do processo nos territórios, desde o planejamento
até a execução das ações. Além disso, a IEC-BNDES lança mão de um olhar contextualizado
de modo a fomentar que os territórios façam uso de práticas adaptadas às suas realidades
e especificidades locais.
Por se tratar de uma ação que visa à prototipação de políticas, a IEC-BNDES conta
com uma ampla estratégia de Monitoramento e Avaliação (M&A), sob responsabilidade do
OTec, que está ancorado no FGV CEIPE. O M&A é essencial para garantir a transparência do
uso de recursos públicos e a identificação e sistematização de aprendizados institucionais e
pedagógicos necessários para a escalabilidade do projeto.
Para mais informações sobre a IEC-BNDES, leia o
Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.

I.

Objetivos

Integrando o amplo escopo do M&A do projeto, este estudo de caso volta-se à
implementação da IEC-BNDES no território do Rio Grande do Sul. Embora os projetos
territoriais sejam similares, tanto em termos de atividades planejadas quanto de
prazos acordados, as localidades contempladas na Chamada Pública BNDES:
Educação Conectada4 vivenciaram processos de implementação distintos, uma vez
que apresentam características e realidades diferentes.
Assim, este estudo objetiva analisar o período de implementação da
IEC-BNDES em solo gaúcho, entre janeiro de 2019 e agosto de 2020, de forma a
entender como suas peculiaridades locais impactaram o andamento do Projeto de
forma positiva ou negativa. Busca-se identificar quais os desafios e dificuldades
enfrentados, os aprendizados do processo e o que pode ser entendido como legado,
ou seja, fatores que contribuíram para a sustentabilidade da IEC-BNDES. Este estudo
de caso é construído de forma a ser acessível a diferentes públicos-alvo interessados

4

Para uma descrição mais detalhada da Chamada Pública, ver o Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.
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em uma visão detalhada da implementação da IEC-BNDES no território, mas sem
adentrar nos seus resultados.
Espera-se que formuladores de políticas públicas, secretários de educação,
gestores escolares, professores, pesquisadores, estudantes e demais atores
interessados possam extrair da leitura aprendizados sobre a IEC-BNDES bem como da
escalabilidade de políticas educacionais com enfoque tecnológico. Não obstante,
como uma das premissas da Chamada e do estudo de caso é o respeito às
especificidades e necessidades de cada território, cabe ao leitor contextualizar os
aprendizados extraídos dos documentos.
Por fim, ressalta-se a delimitação do recorte temporal. No caso do Rio Grande
do Sul, a análise compreende um período de 20 meses, iniciando na fase de desenho
dos projetos territoriais e se estendendo até agosto de 2020. A implementação local
da IEC-BNDES envolve três fases: i) desenho dos projetos pelos próprios territórios e
posterior refinamento a partir do apoio técnico dado pelo BNDES e CIEB; ii)
lançamento dos projetos, que engloba o planejamento feito pelo Grupo Especial de
Trabalho (GET)5 das ações a serem implementadas nas escolas, e iii) execução pelos
atores da ponta – gestores escolares e professores. Este estudo de caso foca nas duas
primeiras, já que a execução da IEC-BNDES na ponta ainda não apontava elementos
suficientes no momento de construção do caso.

II.

Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração do estudo de caso incluiu a análise
documental de diferentes fontes e pesquisa de campo, por meio de entrevistas
semiestruturadas com atores-chave da Iniciativa no território. A etapa de análise
documental possibilitou o mapeamento das ações planejadas e executadas,
identificando aspectos que deram celeridade ou não à implementação. As fontes
utilizadas incluíram os relatórios mensais da assessoria técnica do CIEB, documentos
diversos sobre aspectos e etapas da Iniciativa enviados pelo BNDES e relatórios de
acompanhamento das formações realizadas por empresa contratada. Fontes
adicionais incluíram relatórios intermediários de atividade desenvolvidos pelo BNDES
e FGV CEIPE/OTec referentes ao ano de 2019 e outros documentos base da Iniciativa,
bem como os projetos elaborados pelo território-alvo, websites e notícias correlatas.
Os achados da análise documental foram aprofundados e complementados
durante a etapa de pesquisa de campo. Essa etapa foi fundamental para melhor
entender as peculiaridades de cada rede de ensino e sua relação tanto com a
percepção do papel e da relevância da IEC-BNDES para o território, como com as
etapas do processo de implementação e o relacionamento entre as diferentes esferas
do poder público local. Tal entendimento subsidia de forma relevante qualquer
intenção de prototipação de políticas públicas que vise, prioritariamente, a adoção de
tecnologias nas escolas, além de permitir a reflexão sobre o legado e sustentabilidade
da IEC-BNDES.

5

Para coordenar a execução de cada projeto na ponta, contemplando as diferentes redes, foi instituído um 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.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

9

As entrevistas realizadas seguiram um formato formal e semiestruturado,
envolvendo um roteiro de perguntas pré-elaborado pelo FGV CEIPE/OTec a partir de
perguntas abertas (open-ended) baseadas nos objetivos previamente definidos6. Por
exemplo, os entrevistados foram solicitados a listar outros projetos referentes ao uso
de tecnologias voltadas para educação já implementados ou em andamento na rede
e a refletir de que forma a IEC-BNDES se diferencia deles, a fim de avaliar a relevância
da Iniciativa e suas principais inovações e aprendizados.
Os entrevistados incluíram parceiros da IEC-BNDES7 e membros do GET do
território, responsáveis pela governança e, portanto, pela implementação da Iniciativa
na ponta. Cabe ressaltar que, a fim de reforçar as premissas da Chamada no que diz
respeito às especificidades locais e regime de colaboração, a escolha dos
participantes incluiu membros do GET ligados à rede estadual e às redes municipais.
Essa decisão permitiu um entendimento mais amplo e crítico de todo o processo,
assim como possibilitou uma melhor compreensão de como é a articulação entre
estado e município, entre os municípios (quando aplicável) e destes com os demais
atores (como gestores escolares e professores). Além disso, tendo em vista a grande
diversidade de composição do GET, buscou-se entrevistar diferentes perfis de
colaboradores: atores ligados ao processo de compras, à parte pedagógica e à parte
da tecnologia. Assim, foi possível obter uma visão mais holística sobre o processo de
implementação e sobre o equilíbrio entre as quatro dimensões no território8.
Para o presente estudo de caso, foram realizadas dezenove entrevistas entre os
meses de junho e setembro de 2020, de modo virtual e com duração entre uma e
duas horas e trinta minutos cada, totalizando mais de 30 horas. Todas foram
realizadas por pesquisadores do FGV CEIPE/OTec e registradas por gravação de áudio
com o consentimento dos participantes mediante garantia de seu anonimato9.
Posteriormente, foram transcritas, somando mais de 120 páginas. Na etapa seguinte,
as transcrições foram analisadas pelas pesquisadoras, com o objetivo de identificar as
dimensões relevantes presentes em cada transcrição e eventuais relações entre elas.
Tabela 1: Informações sobre as entrevistas conduzidas para a construção do
estudo de caso do Educação Gaúcha Conectada
Perfil do entrevistado

Entrevistas
realizadas

Horas de
gravações

Páginas
transcritas

Parceiros da IEC-BNDES

11

15

74

Membros do GET

8

16

49

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

6

Os questionários foram estruturados em dois blocos de perguntas – i. comuns a todos os territórios da IEC-BNDES e ii.
específicas ao território de cada entrevistado. As perguntas abordam diferentes temáticas, a saber: o início da
implementação dos projetos no território e as quatro dimensões do Quatro em Equilíbrio; o funcionamento e estrutura
do GET; relacionamento e processos de colaboração entre as redes estaduais, municipais e terceiro setor e percepções
gerais sobre a Iniciativa.
7
A fim de preservar seu anonimato, não será listado onde trabalham os entrevistados, embora todos atuem em
instituições contratadas, mantenedoras e/ou gestoras da IEC-BNDES.
Para melhor aprofundamento sobre as quatro dimensões, ver o Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.
No início de cada entrevista, os pesquisadores explicaram o objetivo do estudo de caso, sua importância para o
processo de reflexão sobre a implementação da IEC-BNDES e para o desenho de políticas afins. Todos os participantes
foram informados de que o conteúdo da entrevista não seria divulgado e de que seus nomes e instituições que
representam permaneceriam em anonimato. Todos concordaram que a entrevista fosse gravada e que seu conteúdo
seria utilizado para subsidiar a elaboração dos estudos de caso e também os demais produtos de M&A da Iniciativa.
8
9
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É importante, contudo, ressaltar que este estudo não tem a intenção, e nem
será capaz, de exaurir e aprofundar todas as ações mobilizadas ou todos os aspectos
da IEC-BNDES no Rio Grande do Sul. Desse modo, seu intuito é construir uma
narrativa das ações implementadas para servir de base tanto para outras atividades e
produtos do M&A da Iniciativa quanto para outras pesquisas que desejem se
aprofundar sobre o caso. Além disso, há riscos de existência de vieses inerentes às
pesquisas qualitativas, embora a metodologia tenha contemplado diferentes fontes,
os instrumentos de coleta de dados tenham sido construídos de modo a focar na
objetividade e as pesquisadoras tenham realizado análises criteriosas das
informações.

III.

Estrutura do documento

Além desta introdução, este estudo de caso está dividido em outras três
seções. A primeira delas contextualiza o território gaúcho, compilando informações
sobre o Projeto e indicadores educacionais da rede estadual gaúcha e das redes
municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul, bem como os principais desafios
identificados no processo de diagnóstico e as ações propostas.
A seção seguinte objetiva explorar a implementação da IEC-BNDES no
território nas suas quatro dimensões. Neste sentido, apresentamos um panorama das
ações previstas e realizadas, das dificuldades encontradas e soluções propostas,
considerando as particularidades das redes, bem como aprendizados do processo de
implementação e fatores-chave para o legado da Iniciativa no território.
Por fim, nas considerações finais discute-se a situação do Projeto no território
até a data de elaboração deste relatório, bem como um resumo dos principais
destaques e aprendizados a partir da implementação da Iniciativa no território, assim
como temáticas que podem se tornar objetos de pesquisa futura.
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Contextualização do Educação Gaúcha
Conectada
No âmbito da IEC-BNDES, o Projeto Educação Gaúcha Conectada fomenta a
aliança entre os entes federados a fim de avançar na implantação da IEC-BNDES. O
projeto territorial busca transformar a visão de estudantes, professores, gestores e
comunidade escolar quanto à rede pública de ensino, colaborando para avançar no
desenvolvimento de uma cultura digital e sendo capaz de gerar impacto nas quatro
dimensões (CIEB, 2019a).
Foram contempladas as redes municipais e estadual de Ensino Fundamental e
Médio dos municípios gaúchos de Cachoeira do Sul e Santa Maria. O processo de
seleção do território se deu via sorteio, conforme os critérios do edital da Chamada
Pública que deu origem à Iniciativa. Das localizadas nesses municípios, foram
elegíveis 100% das escolas urbanas estaduais e 50% das escolas urbanas municipais
(BNDES, 2018).
Previsto para ter suas ações concluídas em dezembro de 2020, o projeto, que
começou em janeiro de 2019, foi estendido até julho de 2021, por conta da pandemia.
Com um orçamento de aproximadamente R$2,74 milhões do BNDES, o Educação
Gaúcha Conectada abrange 75 escolas, mais de 1.700 professores e 28 mil alunos de
Ensino Fundamental e Médio (BNDES, 2020a; CIEB, 2019a; INEP, 2020).
Tabela 2: Principais números do Educação Gaúcha Conectada
Município

Escolas
Rede
Rede
Municipal Estadual

Professores
Total

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Alunos
Total

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Total

Cachoeira do Sul

5

15

20

135

329

464

1.529

5.823

7.352

Santa Maria

23

32

55

407

893

1.300

7.115

13.858

20.973

Total

28

47

75

542

1.222

1.764

8.644

19.681

28.325

Total IEC-BNDES
176
219
395
3.116
e % do total10
(15,9%) (21,4%) (19,0%) (17,4%)

5.563 8.679 57.037 106.720
(22%) (20,3%) (15,1%) (18,4%)

163.757
(17,3%)

Nota: São atendidas 100% das escolas estaduais e 50% das escolas municipais. O número de escolas é
proveniente da listagem oficial fornecida pelo BNDES, enquanto os quantitativos de professores e alunos foram
extraídos do Censo Escolar de 2019. Fonte: BNDES, 2020a; INEP, 2020.

No primeiro ano de implementação do Educação Gaúcha Conectada, o foco
recaiu sobre o planejamento do Projeto e a execução de ações para viabilizar sua
aplicação na ponta. O GET teve papel fundamental no processo de formulação, gestão
e coordenação do projeto. O GET gaúcho foi composto por representantes das áreas
pedagógica e de TI das Secretarias Municipais de Educação de Santa Maria e
Cachoeira do Sul e por representantes da rede estadual, tanto profissionais alocados
na Secretaria quanto nos núcleos de tecnologia (NTEs) localizados nos dois
municípios. Desde o início, o grupo atuou em conjunto para desenvolver ações nas
10

O Total IEC-BNDES se refere às redes contempladas pelos projetos territoriais da IEC- BNDES, do 1° e 2° blocos. E % do
total se refere à participação das redes gaúchas contempladas na Iniciativa no Total IEC-BNDES.
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quatro dimensões estruturantes e adaptar a IEC-BNDES à realidade local. Seu
trabalho também envolveu a criação e revisão de planos, a troca de experiências, o
mapeamento de desafios e resultados, a comunicação e engajamento dos envolvidos,
entre outras atividades de gestão, implementação e monitoramento. Por ser o ponto
focal da Iniciativa no território – tanto para as redes de educação participantes quanto
para outros parceiros da IEC-BNDES, como CIEB e BNDES –, analisar o funcionamento
do GET e o perfil de seus membros é de suma importância a fim de compreender o
processo de implementação do Projeto no território.

I.

Diagnóstico das quatro dimensões

A primeira etapa do Educação Gaúcha Conectada foi um diagnóstico das
redes sobre o grau de adoção de tecnologia educacional, a partir do Guia EduTec,
ferramenta gratuita e on-line desenvolvida pelo CIEB11. Além de sua função
diagnóstica, o instrumento atua como ferramenta de planejamento da utilização de
tecnologia na aprendizagem dos estudantes, no desenvolvimento de competências
digitais dos professores e na gestão nas escolas, ao fornecer uma devolutiva sobre os
resultados com indicações de boas práticas. A partir de perguntas endereçadas ao
diretor da escola e a dois docentes, o grau de adoção de tecnologia para fins
pedagógicos é inferido em níveis – emergente, básico, intermediário ou avançado –
em cada uma das quatro dimensões do Quatro em Equilíbrio – visão, formação, REDs
e infraestrutura (BNDES, 2020a).
A análise das respostas do Guia EduTec evidencia primeiramente que as redes
estadual e municipais dos dois municípios gaúchos avaliados encontravam-se, em
2018, entre os níveis básico e intermediário para as quatro dimensões, como
evidenciado na Figura 1. Além disso, conforme ilustrado nas Figura 1 e Figura 2, foi
observado um desequilíbrio entre as dimensões: recursos digitais e infraestrutura
tinham, em geral, médias superiores às outras dimensões. O maior gargalo para o uso
da tecnologia educacional seria a formação, que estava no nível básico em todas as
redes. Também fica clara a existência de diferenças no grau de adoção entre as redes
(CIEB, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d).
O diagnóstico por dimensão da Figura 2 ressalta esses achados e evidencia
outros. Há disparidade entre as redes no que tange à distribuição das escolas em cada
uma das dimensões, em especial na dimensão visão. Entretanto, como cada uma
delas apresenta características intrínsecas que devem ser consideradas, tem-se como
premissa da Iniciativa a não comparabilidade dos resultados. Portanto, os achados
aqui apenas apontam a necessidade de se levar em consideração o contexto local
para a definição das propostas de ação, visto que os níveis de adoção de tecnologia
variam. De todo modo, é interessante observar que as redes municipais apresentaram
indicadores superiores no quesito visão se comparado à rede estadual, o que poderia
indicar que o potencial de impacto da IEC-BNDES nas redes municipais pode ser mais
significativo, o que vale ser analisado ao final da implementação.

11

O diagnóstico das redes inscritas na Chamada Pública foi um condicionante do Edital para protocolar o projeto do
BNDES.
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Figura 1: Diagnóstico geral do Guia EduTec nas redes participantes do do
Educação Gaúcha Conectada

Fonte: CIEB, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d.

Figura 2: Diagnóstico por dimensão do Guia EduTec nas redes participantes do
Educação Gaúcha Conectada

Fonte: CIEB, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d.

Na devolutiva do Guia EduTec, as redes tiveram acesso aos seus principais
pontos positivos e a desenvolver, conhecimento que colaborou para que se tivesse
mais clareza sobre quais deveriam ser as situações endereçadas em cada uma das
dimensões com vistas a fomentar a adoção de tecnologia nas escolas. Como meta da
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Iniciativa, estipulou-se que todas as escolas deveriam subir um nível em todas as
dimensões, independentemente do seu ponto de partida.

II.

Desafios educacionais

A partir dos resultados do diagnóstico, elencou-se os principais desafios
educacionais enfrentados pelas redes estadual e municipais gaúchas, que seriam
endereçados no Educação Gaúcha Conectada12. Ainda que o observado na etapa de
diagnóstico elucide a necessidade de se considerar ações adaptadas a cada um dos
contextos, visto que o nível de adoção de tecnologia varia, os problemas enfrentados
pelas redes são muito semelhantes e, portanto, os desafios são comuns ao território:
Quadro 1: Principais desafios educacionais do Educação Gaúcha Conectada
▪

Deficiências na alfabetização e letramento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

▪

Índices de reprovação no 3° e 6° anos do Fundamental

▪

Deficiências na interpretação e produção de textos nos Anos Finais do Ensino
Fundamental

▪

Evasão escolar a partir dos Anos Finais do Fundamental e Ensino Médio

▪

Falta de sentimento de pertencimento e envolvimento dos alunos no Ensino Médio

▪

Desigualdade de aprendizagem e gestão entre escolas do mesmo território
Fonte: CIEB, 2019a.

III.

O projeto territorial

A Chamada Pública da IEC-BNDES prevê a adoção de estratégias visando
fomentar o uso de tecnologias digitais na educação pública considerando algumas
premissas, entre elas o respeito às especificidades locais, o regime de colaboração e a
integração e equilíbrio entre as dimensões estruturantes (visão, formação, REDs e
infraestrutura). Portanto, as propostas de ação no Rio Grande do Sul para transformar
a visão da rede pública de ensino e avançar no desenvolvimento de uma cultura
digital, apresentadas no projeto protocolado enviado ao BNDES em 2018, foram
elaboradas levando em conta tais premissas.
Ao longo de 2019, o Projeto passou por um processo de refinamento e
adaptações, a partir de uma série de atividades e exercícios desenvolvidos com apoio
do CIEB e do BNDES, no que diz respeito aos desafios educacionais, objetivos centrais
e às principais etapas e ações previstas13. Cabe mencionar que os Encontros Nacionais

12

Os desafios educacionais priorizados pelo território podem ser evidenciados a partir dos dados educacionais públicos
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e presentes no Painel
de Dados do site do OTec.
13
O processo de modificação dos projetos naturalmente exigiu um esforço de maior apoio do CIEB e do Banco, mas foi
considerado etapa importante para a implementação da Iniciativa e parte do aprendizado.
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da IEC-BNDES14 foram importantes momentos de troca de conhecimentos entre
membros dos GETs e consequente revisão dos projetos.
Durante esse processo de detalhamento e estruturação, os desafios
educacionais inicialmente apontados no Projeto foram repensados com viés mais
pedagógico e menos instrumental, reorganizados e depois priorizados. Como
resultado, elencou-se para cada etapa de ensino um único desafio educacional e uma
Prática Pedagógica Inovadora (PPI) que seria utilizada para endereçá-lo15 (CIEB, 2019b).
Quadro 2: Detalhamento dos desafios educacionais e práticas pedagógicas
inovadoras do Educação Gaúcha Conectada por segmento de ensino
Segmento

Desafio Educacional

Prática Pedagógica

Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

Alfabetização

Ensino híbrido: rotação por estações

Anos Finais do Ensino
Fundamental

Distorção idade-série
(6º e 9º ano)

Aprendizagem baseada em projetos

Ensino Médio

Engajamento estudantil

Aulas mão-na-massa
Fonte: BNDES, 2020a.

Conforme apresentado no Quadro 2, para lidar com o desafio da alfabetização
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o GET gaúcho optou pelo ensino híbrido:
rotação por estações, caracterizado pela integração entre ensino presencial e
propostas on-line, identificando as melhores formas de promover diferentes
experiências de aprendizagem. Já para diminuir a distorção idade-série nos 6º e 9º
anos, o território optou pelo ensino baseado em projetos, caracterizado por utilizar
como foco do ensino projetos, muitas vezes interdisciplinares e capazes de
desenvolver habilidades de investigação e protagonismo dos estudantes, tornando a
educação mais significativa. Por fim, a estratégia utilizada para aumentar o
engajamento no Ensino Médio foi a aula mão-na-massa, que propõe experiências
ativas em que os alunos fazem produções que unem seus interesses ao conteúdo
cobrado nas disciplinas curriculares.
Cabe ressaltar que o território possui um histórico envolvendo o uso
pedagógico das tecnologias, com sucessivos programas governamentais, desde a
década de 1990, voltados a atingir este objetivo. Com isso, o Rio Grande do Sul
acumulou não só um aparato de suporte à aprendizagem através das tecnologias,
mas também o desejo de implementar um projeto com as possibilidades que a
IEC-BNDES oferecia. A expectativa era de que o Projeto conseguiria, a partir da
adoção de práticas inovadoras, da contextualização, do regime de colaboração e da
incorporação de ações nas quatro dimensões, alcançar uma gama de resultados,
listados no Quadro 3.

14

Os Encontros Nacionais foram momentos formativos e de trabalho colaborativo que reuniram membros dos GETs de
todos os territórios atendidos pela IEC-BNDES. Foram momentos em que desafios da implementação foram
endereçados e ações definidas. Ao longo de 2019, três encontros foram realizados.
15
As práticas foram selecionadas dentre as apresentadas aos GETs pelo CIEB no I Encontro Nacional da IEC-BNDES,
ocorrido de 16 a 18 de janeiro de 2019. Todas as opções baseiam-se em metodologias consolidadas e os territórios,
incluindo o Rio Grande do Sul, escolheram as que mais poderiam colaborar na concretização dos resultados esperados.
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Quadro 3: Resultados esperados do Educação Gaúcha Conectada
▪

Reduzir evasão escolar

▪

Diminuir índices de reprovação no 3º e 6º anos

▪

Elevar os índices de aprovação

▪

Diminuir os índices de distorção idade-série

▪

Melhorar os índices do Ideb
Fonte: Extraído de CIEB, 2019a.

Ademais, a focalização de desafios e práticas pedagógicas, trabalhada ao
longo do primeiro ano de implementação, constituiu um importante primeiro passo
para atingir os resultados esperados. O delineamento claro e compreensível do
Projeto é essencial para que os públicos envolvidos canalizem esforços em direção às
ações verdadeiramente capazes de gerar impactos positivos nos indicadores
educacionais.
Também se destaca o importante papel do GET e do apoio técnico das
organizações parceiras da IEC-BNDES no aprimoramento contínuo dos projetos.
Como premissa da Chamada, a constante avaliação das ações tomadas deve permitir
que os aprendizados ao longo do processo de implementação sejam incorporados na
busca pela escalabilidade dos projetos.
No próximo capítulo, um olhar detalhado será dado ao processo de
implementação do Educação Gaúcha Conectada, destacando as principais ações do
Projeto no território, bem como desafios, aprendizados, legados e demais pontos de
destaque encontrados a partir da análise documental e entrevistas realizadas.
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Implementação do Educação Gaúcha
Conectada
Este capítulo objetiva descrever o processo de implementação do Educação
Gaúcha Conectada entre janeiro de 2019 e agosto de 2020. Conforme já mencionado,
durante o período considerado o foco recaiu no planejamento e execução de ações de
cunho burocrático por parte do GET. Assim, esta seção apresentará uma narrativa das
ações realizadas no Educação Gaúcha Conectada, incluindo o diagnóstico da
implementação nas quatro dimensões estruturantes da IEC-BNDES e destacando
realizações, dificuldades enfrentadas, soluções propostas e aprendizados advindos da
vivência territorial.
Antes de abordar as principais ações implementadas, cabe primeiramente
compreender a composição do grupo de trabalho. A parceria entre estado e
municípios, uma das principais características da Iniciativa, é evidente no GET16. Para o
caso gaúcho, o grupo é formado por membros da Secretaria Estadual de Educação,
das Secretarias Municipais de Educação de Cachoeira do Sul e de Santa Maria e dos
NTEs, órgãos vinculados à Secretaria Estadual voltados à formação de professores
para o uso de tecnologias educacionais. A composição também leva em consideração
a harmonia entre perfis tecnológicos e pedagógicos dos membros.
Dentre os legados destacados dentro do GET, ressaltam-se as trocas de
conhecimento entre os membros, que fomentaram tomadas de decisão mais
holísticas e embasadas e o processo de construção de um regime de colaboração17.
Ademais, houve relatos de que os ganhos da cooperação puderam ser percebidos
para além da Iniciativa18. A comunicação clara e transversal com os integrantes por
meio de grupos de WhatsApp também foi apontada como uma garantia da
transparência das informações. Outro ponto de destaque foi a mediação das
discussões por profissionais capacitados do CIEB.
As principais ações do Educação Gaúcha Conectada durante o período
considerado estão destacadas na Figura 3, englobando medidas adotadas nas quatro
dimensões, sem discriminá-las. No entanto, para fins didáticos, as informações nas
próximas seções foram divididas e apresentadas em cada uma das dimensões, sem
desconsiderar a importância do equilíbrio entre elas e que muitas atividades se
inter-relacionam e geram impactos em várias dimensões. Ao longo da narrativa,
também se discute este equilíbrio, o legado da IEC-BNDES para o território gaúcho,
bem como questões transversais que colaboraram ou dificultaram a implementação.

16

Cada território da IEC-BNDES possui um Grupo Especial de Trabalho (GET) com integrantes das redes municipais e
estadual, podendo os integrantes da rede estadual estarem alocados na capital ou nos municípios selecionados. Desta
forma, para tornar a narrativa mais direta, ao utilizarmos o termo "GET estadual" ou "GET municipal", na verdade, nos
referimos a um ou mais integrantes do GET que representam determinada rede municipal ou a rede estadual. Ao
mencionarmos GET Rio Grande do Sul ou GET gaúcho, nos referimos ao GET como um todo.
17
O maior ganho parece ter sido para os municípios, que ressaltaram ter tido poucas experiências prévias em regimes de
colaboração e viram-se, na Iniciativa, em pé de igualdade com o estado. Por sua vez, a Secretaria Estadual já tinha
experienciado o regime de colaboração, em especial na construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
18
Por exemplo, nas trocas de experiências que levaram à adoção do Google Sala de Aula nas redes municipais,
ferramenta que já era adotada pelo estado.
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Figura 3: Principais ações do Educação Gaúcha Conectada

Fonte: BNDES, 2020a, 2020b; FGV CEIPE; OTEC, 2020.

I.

Visão

Entende-se como visão a compreensão compartilhada sobre o papel
desempenhado pelas tecnologias digitais no processo de aprendizagem e no
cotidiano escolar. No contexto da IEC-BNDES, essa é uma dimensão estruturante, que
guia a tomada de decisão, já que sua existência está atrelada à clareza quanto ao
modelo educacional que se gostaria de implementar e à como as tecnologias
ajudariam nesse processo. Para que seja efetiva, contudo, a visão deve ser
compartilhada, atingindo todos os atores-chave, de forma a engajá-los na Iniciativa e
motivá-los a trabalhar em prol do mesmo propósito. Por esta razão, esforços iniciais
para a adoção eficaz de tecnologias digitais na educação no território gaúcho
concentraram-se em construir a visão, incluindo as seguintes atividades:
Quadro 4: Marcos do Educação Gaúcha Conectada implementados na dimensão
visão
▪

Pactuação dos desafios educacionais do território e da implementação dos projetos
com as escolas, incluindo apresentação e seleção de práticas pedagógicas inovadoras

▪

Lançamento institucional do Projeto com a realização de eventos em Cachoeira do Sul
e Santa Maria

▪

Encontros, palestras e reuniões de sensibilização dos atores escolares

▪

Criação do site do Educação Gaúcha Conectada

▪

Elaboração do Guia dos Gestores Escolares

▪

Elaboração e utilização de instrumentos próprios das redes e/ou escolas
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

O primeiro passo foi a definição dos desafios do território e, em seguida, a
escolha das práticas pedagógicas inovadoras (PPIs) que seriam utilizadas para
endereçá-los. Neste aspecto, cabe destacar a forma pela qual se deu os processos
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decisórios, que podem ser entendidos como ganhos de colaboração promovidos
pela Iniciativa. De acordo com os integrantes dos GETs, a condução da priorização
dos desafios educacionais19 e das práticas pedagógicas20 basearam-se em evidências
e acomodaram as necessidades das redes, resultando em produtos criados pelo
GET de forma coletiva e contextualizada.
Em seguida, iniciou-se uma fase importante de mobilização dos recursos
humanos que fariam a Iniciativa tornar-se realidade. No território gaúcho, esta etapa
apresentou grandes desafios. Destaca-se que o processo de mobilização é por si só
complexo, visto que envolve todo o ecossistema educacional, desde as esferas
políticas até os usuários das práticas, os professores. Por isso, corria-se o risco de que a
comunicação se voltasse apenas a públicos específicos, prejudicando a visibilidade da
Iniciativa.
No Rio Grande do Sul, isso foi particularmente agravado por se tratar de um
projeto que envolve tecnologia. Foi identificado que muitos dos membros das
Secretarias não reconheceram o potencial pedagógico da IEC-BNDES à primeira
vista, nem, portanto, as necessidades de ações prioritárias nesse âmbito. Devido à
uma visão compartimentalizada, acreditavam que se tratava de um projeto apenas de
cunho tecnológico e que, portanto, deveria ficar restrito à equipe de TI.
De fato, esse equívoco também parece estar relacionado ao histórico gaúcho
de projetos com enfoque no uso pedagógico de tecnologias. Embora a adoção das
tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem seja um objetivo antigo,
manifestado em diversos programas governamentais21 desde a década de 1990,
nenhum deles havia conseguido instituir de maneira definitiva o uso pedagógico de
tecnologias nas escolas. Essa situação resulta de uma série de fatores:
▪

Escassez de recursos financeiros: Por terem custos elevados, como os de
aquisição e manutenção de equipamentos e de realização de formações, as
Secretarias muitas vezes não priorizavam tais projetos e descontinuavam os
programas outrora criados.

▪

Ausência de propostas de Estado: Pela frequência nas mudanças na equipe,
especialmente em trocas de governo, muitos dos projetos iniciados em gestões
anteriores foram extintos, mesmo antes de apresentarem resultados.

▪

Falta de interação entre os setores de TI e pedagógico: O fato de que as áreas
das Secretarias de Educação costumavam trabalhar em silos colaborou para a
raridade de projetos elaborados e executados em conjunto.

19

O processo de priorização dos desafios educacionais foi comum nas redes gaúchas, mas respeitando as
particularidades locais. Os três desafios educacionais escolhidos como foco de atuação da Iniciativa foram: melhoria dos
índices de alfabetização; consolidação das habilidades de leitura e letramento em Língua Portuguesa e Matemática ao
longo do Ensino Fundamental e redução da distorção idade-série, responsável pela evasão escolar nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio (BNDES, 2020a).
20
Durante as entrevistas, ressaltou-se a percepção dos agentes de que a condução desta etapa foi acertada, pois os
membros do GET pautaram-se nos diagnósticos realizados e nos desafios pré-selecionados, destacando a importância
de se considerar a realidade do território.
21
O de maior destaque é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado em 1997 para promover o uso
pedagógico de tecnologias na rede pública de educação de todo o país. Suas ações envolvem governo federal, estadual
e municipal na construção de salas de informática nas escolas e provimento de equipamentos e recursos digitais, como
tablets para professores. Além dele, também foram criados outros programas, tanto a nível federal quanto estadual,
como o Um Computador por Aluno - UCA, inspirado em uma política educacional uruguaia.
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▪

Engessamento dos projetos: Muitas das abordagens eram de cima para baixo,
fazendo com que as ações propostas não se adaptassem às especificidades
locais, ampliando o risco de descontinuidade dos projetos.

▪

Desequilíbrio entre as quatro dimensões: Por fim, talvez a mais importante das
razões seja a de que os projetos anteriores tinham como foco, sobretudo, a
aquisição de novos equipamentos22, sem clareza de como ou para que função
seriam utilizados. Os professores, já sobrecarregados com suas tarefas
rotineiras, não costumavam receber instruções e o devido acompanhamento
sobre como empregar as tecnologias em sua prática de ensino, o que os
deixava inseguros e resistentes a mudanças na sua forma de trabalho. Como
resultado, os projetos não conseguiram de fato fomentar a adoção pedagógica
das tecnologias.

Ainda que tenham existido desafios para a implementação e/ou continuidade
dos projetos anteriores, o território acumulou diversos aprendizados que
colaboraram para que a IEC-BNDES prosperasse. Em relação à visão, cabe ressaltar
que a existência de uma infraestrutura tecnológica nas escolas despertou o interesse
dos membros das Secretarias de Educação para o uso pedagógico de todo esse
aparato, começando a incutir no corpo técnico o poder transformador da
tecnologia enquanto ferramenta pedagógica.
Não obstante, a IEC-BNDES é, no território, tida como um diferencial quando
comparada com os projetos anteriores. Por ser uma construção coletiva e adaptada à
realidade local, os integrantes do GET, responsáveis pelas ações nas Secretarias,
entendem-se como protagonistas do Projeto e, consequentemente, engajam-se
mais. Em suma, mesmo com a dificuldade advinda da necessidade de endereçar
desafios próprios às redes com metodologias idênticas, a preocupação e
customização do Projeto à realidade local foi tida como um dos principais diferenciais
da Iniciativa pelos integrantes do GET entrevistados.
O território gaúcho também buscou formas de articular e mobilizar
atores-chave. Na Secretaria de Estado de Educação, a atuação deu visibilidade à
Iniciativa dentro do órgão, o que colaborou para que o território conseguisse lidar
com os entraves burocráticos iniciais, como a assinatura do contrato com o BNDES.
Dentre as ações realizadas, destaca-se o convencimento de gestores com alto poder
decisório, como secretários de educação, membros da diretoria pedagógica, e líderes
de coordenadorias regionais de educação (CREs), mostrando-lhes o valor agregado
que a IEC-BNDES poderia trazer para a rede.
Além de engajar os gestores estaduais e municipais, foi necessário obter
também o apoio de outros membros da Secretaria e de outros setores do governo.
Esse desafio se mostrou de forma mais aguda nas etapas iniciais de desenvolvimento
do projeto, quando foi preciso coletar dados das redes, e durante o processo de
compras, tendo em vista o envolvimento de outros setores nesta etapa. Para chegar
até eles, foi necessário acionar e envolver instâncias superiores, como secretários e
superintendentes de educação.
22

Projetos anteriormente adotados foram responsáveis por agregar às redes aparatos de suporte à aprendizagem
através das tecnologias. Exemplos são os Núcleos de Tecnologia criados nas redes municipais (NTEMs) e no estado
(NTEs), com o objetivo específico de formar professores para o uso de tecnologias educacionais. Da mesma forma, salas
de informática foram construídas nas escolas e equipamentos adquiridos.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

23

Também destacam-se os diversos esforços voltados ao engajamento dos
atores na escola: professores e gestores. O primeiro foi a realização de eventos de
lançamento da IEC-BNDES, de forma a apresentar a Iniciativa e salientar sua
importância para o futuro do ensino nas redes. Realizados em Santa Maria no dia 29
de março de 2019 e em Cachoeira do Sul no dia 9 de abril de 2019, os eventos tiveram
altos índices de participação – em torno de 400 e 500 pessoas, respectivamente,
envolvendo gestores de escolas, professores, bem como integrantes do BNDES, dos
governos estadual e municipais e do GET gaúcho (BNDES, 2020a).
Ao longo das entrevistas, foi observado que os eventos geraram expectativas
em torno dos próximos passos do projeto, especialmente sobre a chegada dos
equipamentos e início das formações. No entanto, devido a uma série de
imprevistos23, o cronograma da implementação do Educação Gaúcha Conectada
sofreu com atrasos, resultando em certo desengajamento nos atores da ponta.
Conforme relatos, muitos chegaram a acreditar que o Projeto seria descontinuado
e/ou que sua escola havia deixado de fazer parte da Iniciativa.
Como resposta, o GET passou a realizar reuniões com as escolas24. O processo
de escuta, de certo modo, colaborou para o alinhamento das expectativas e
reengajamento de docentes e gestores. Todavia, uma ressalva é a de que ações de tal
tipo – que demandam maior proximidade dos atores no chão de escola – foram
melhor exequíveis nas redes municipais do que na rede estadual, dado o menor
número de unidades escolares e maior proximidade das escolas com os integrantes
das Secretarias.
O alto grau de embasamento do Projeto – construído a partir dos dados do
território – foi entendido como um facilitador do processo de convencimento dos
atores nas escolas. No entanto, visto que se trata de uma Iniciativa com diferentes
frentes de ação, ao longo das entrevistas foi ressaltado que não houve tempo hábil
para maior engajamento dos gestores escolares, de modo a torná-los
verdadeiramente protagonistas da construção. Para cumprir esta função, o elo maior
é o professor de referência, profissional alocado como ponto focal da Iniciativa nas
escolas, atuando como multiplicador das ações, mobilizador dos agentes na escola e
apoiando os gestores no monitoramento e execução das ações da Iniciativa25.
Além destas ações de engajamento, o território do Rio Grande do Sul também
criou uma página para divulgar o Projeto no território. O site contém a descrição e
principais etapas do projeto, números de participantes e beneficiários, bem como
registros fotográficos e informações sobre formações docentes. Por meio dele, os
professores e gestores também podem se inscrever em cursos promovidos pela
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul.
Outra medida para garantir o engajamento das escolas foi a confecção do
Guia dos Gestores Escolares (CIEB, 2019c). Produzido em parceria pelo CIEB e pelas
Secretarias Estadual e Municipais de Educação do território, o guia visa orientar os
gestores escolares sobre como desenhar e implementar ações e estratégias no
23

Além de atrasos nas ações da Iniciativa decorrentes da pandemia, a rede estadual do Rio Grande do Sul enfrentou
uma greve de professores que reivindicavam contra o histórico de atrasos e parcelamentos de salários. Iniciada em 18 de
novembro de 2019, a paralisação durou 58 dias, tendo fim em 14 de janeiro de 2020. Para mais informações, acessar G1.
24
Buscou-se manter os professores informados sobre a Iniciativa, embora esses encontros fossem esporádicos,
ocorrendo quando o GET tivesse pontos concretos para compartilhar.
25
Por restrições orçamentárias, a rede estadual não conta com professores multiplicadores.
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âmbito da IEC-BNDES para melhoria da gestão, do ensino e da aprendizagem. Após
sua elaboração, as redes municipais realizaram eventos para apresentá-lo aos
gestores e reforçar a pactuação com as escolas26.
Também se fez uso de instrumentos próprios das redes para garantir a
sustentabilidade da Iniciativa no território. A rede municipal de Cachoeira do Sul, por
exemplo, modificou a proposta pedagógica das escolas participantes da Iniciativa,
regulamentou o espaço maker dentro dessas escolas e revisou seus documentos de
acordo com as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O
município também reativou seu NTEM, que havia sido extinto na gestão anterior, no
formato de espaço maker para formação de professores.
Similarmente, a rede municipal de Santa Maria assegurou-se de contratar mais
agentes administrativos para o quadro de funcionários de sua Secretaria, inclusive
para o NTEM, de forma a fortalecê-lo e contribuir para sua continuidade. O município
também participou em novembro de 2019 da Hora do Código, corrente mundial de
apoio à programação, de uma feira de ciências das escolas públicas da rede
municipal. Essas ações demonstram a compreensão das redes sobre a importância
do uso da tecnologia e, mais ainda, sobre a necessidade de incorporar
procedimentos de modo a planejar e regulamentar as ações da IEC-BNDES nos
territórios, contribuindo para sua sustentabilidade.
No que tange aos fatores que colaboraram para a construção da visão, um
ponto mencionado ao longo das entrevistas foi o alto grau de embasamento da
tomada de decisão na Iniciativa. Visto que as ações no território foram baseadas em
dados coletados e problemas detectados pelas próprias redes, as justificativas quanto
ao uso da tecnologia foram muito bem sustentadas. Segundo os entrevistados, a
elucidação da importância e necessidade do Projeto colaborou para o processo de
envolvimento dos atores nas Secretarias e nas escolas.
Ademais, os entrevistados correlacionaram o apoio técnico fornecido pelo
CIEB ao sucesso na construção da visão acerca da Iniciativa. A atuação da
organização é tida como essencial para a implementação da IEC-BNDES em termos
de embasamento teórico das decisões tomadas pelo território, pelas ferramentas
construídas e pela mediação entre as redes, que colaborou para o fortalecimento do
regime de colaboração.
Por fim, apesar dos esforços citados nas entrevistas para mostrar o equilíbrio
entre as quatro dimensões em todas as ações e reuniões de divulgação da Iniciativa,
foram destacadas incertezas em relação ao grau de assimilação desse conceito
por professores e gestores. Cobranças e questionamentos direcionados a membros
do GET geraram a impressão de que a expectativa maior seria pela aquisição de novos
equipamentos. Este comportamento acendeu um alerta quanto à necessidade de
analisar a fundo as razões que levaram à essa percepção. Há, talvez, a necessidade de
esforços adicionais no fomento à compreensão da importância do equilíbrio entre as
dimensões para a sustentabilidade da IEC-BNDES.

26

A rede estadual não os havia realizado até agosto de 2020, devido aos atrasos decorrentes da greve e da pandemia.
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II.

Formação

A dimensão formação diz respeito às ações tomadas para aumentar o nível de
familiaridade e proficiência dos educadores em relação ao uso pedagógico de
tecnologias. Os principais marcos dessa dimensão no Educação Gaúcha Conectada
foram:
Quadro 5: Marcos do Educação Gaúcha Conectada implementados na dimensão
formação
▪

Mapeamento de competências digitais dos professores

▪

Jornada de planejamento das formações com gestores

▪

Plano de formação territorial de professores

▪

Início das formações para professores
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A primeira atividade desenvolvida consistiu em um levantamento do
cenário-base a fim de planejar efetivamente as ações de formação. Mais
especificamente, foi realizado um mapeamento das competências digitais dos
professores por meio da ferramenta on-line e gratuita desenvolvida pelo CIEB,
chamada Autoavaliação de Competências Digitais dos Professores27. Este
mapeamento forneceu às redes os níveis de apropriação dos professores quanto ao
uso de tecnologias, possibilitando a identificação de quais competências deveriam ser
desenvolvidas pelas formações.
No II Encontro Nacional, realizado de 03 a 06 de junho de 2019, houve a
devolutiva dos resultados, que mostraram que boa parte dos professores das redes
apresentava dificuldade em usar tecnologias para fins pedagógicos. Muitos não
conseguiam nem mesmo realizar tarefas básicas, como ligar os aparelhos ou acessar
contas de e-mail. Durante o encontro, os membros do GET foram auxiliados a
interpretar os resultados, relacionando as competências às PPI outrora selecionadas e
às prioridades do território, e a identificar seus pontos críticos.
Ainda assim, nas entrevistas foram ressaltados pontos de atenção em relação
ao mapeamento. Segundo os entrevistados, o mapeamento pode ter refletido uma
visão destoante da realidade, visto que muitos professores teriam se autodeclarado
mais proficientes no uso das tecnologias do que de fato são, seja por uma
interpretação equivocada das questões, seja por uma percepção enviesada de suas
habilidades. De fato, os docentes apresentaram dúvidas se o componente que estava
sendo analisado se referia ao uso da tecnologia para fins pessoais ou pedagógicos. Há
suspeitas de que esses fatores, quando combinados, tenham causado uma
superestimação do nível de competências digitais dos docentes. A fim de se evitar
tais questões, os entrevistados sugeriram a adaptação do questionário, clarificando
as nomenclaturas utilizadas, e maior articulação da Secretaria, por meio do
encaminhamento de orientações mais claras sobre o preenchimento para os
professores.

27

O questionário divide-se em 3 áreas (pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento profissional), avaliando 12
competências em 5 níveis de apropriação - exposição, familiarização, adaptação, integração, transformação.
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Neste período, iniciou-se o planejamento das formações, que deveriam ser
capazes de fornecer as bases teóricas e práticas necessárias para que os docentes
aplicassem as práticas pedagógicas inovadoras em suas aulas. Portanto, quanto mais
alinhadas às expectativas dos professores, maiores as chances de engajamento dos
cursistas e, em consequência, de sucesso da Iniciativa. Para apoiar a elaboração do
plano formativo, representantes do GET foram convidados pela IEC-BNDES a
participar de uma jornada formativa promovida pelo Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), com o objetivo de ensinar os
gestores educacionais a estruturar as formações de acordo com as especificidades
locais28. Essa jornada foi realizada entre abril e julho de 2019 e abrangeu a produção de
conteúdo formativo, formação à distância e oficina presencial, que ocorreu durante o
II Encontro Nacional.
Entretanto, de acordo com a percepção dos membros do GET entrevistados, os
conteúdos apresentados durante o curso não colaboraram em grau adequado para o
desenho das formações. Ademais, pelas entrevistas, depreende-se que o processo de
construção do plano foi particularmente complicado devido a falhas de comunicação,
uma vez que o território pensou que as formações seriam executadas sem apoio
externo e foram surpreendidos pela posterior contratação de uma empresa externa, a
Sincroniza, responsável pela condução das formações29. Nesse sentido, a experiência
do Rio Grande do Sul evidenciou a importância de uma comunicação clara com o
GET em todas as etapas de implementação da IEC-BNDES, sinalizando ainda a
necessidade de melhor comunicação diante da rotatividade observada nos GETs.
Além disso, as percepções colhidas ao longo das entrevistas mostraram que o
exercício de customização do plano formativo foi complexo para o GET, demandando
certo retrabalho, além de discussões e deliberações. No entanto, os entrevistados
consideraram o resultado positivo, com uma proposta debatida e acordada por todos.
Assim, a experiência do território mostrou que, embora o processo tenha sido
demandante, essa etapa foi importante para gerar uma proposta adequada aos
pedidos e necessidades das redes envolvidas.
Não obstante, apesar de ter ocorrido tardiamente, após a confecção da
primeira versão dos planos realizada pelo GET, a entrada da Sincroniza no Rio
Grande do Sul foi vista de forma positiva. A organização agregou sua expertise,
revisou os planos criados junto ao território e trouxe um esboço final30 pautado nos
desafios educacionais elencados anteriormente, respeitando as particularidades
locais. No entanto, na percepção dos entrevistados, essas questões implicaram em
atrasos e dificuldades na conclusão da etapa, posto que foi necessário o retrabalho
de adaptar os planos anteriormente elaborados e a realização de visitas técnicas do
CIEB e da Sincroniza ao território.

28

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.
29
O plano de formação inicial construído pelo território considerava suas limitações e potencialidades. 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. Para mais informações sobre o
processo de contratação da empresa responsável pelas formações nos territórios acesse o Relatório Intermediário 2019
do FGV CEIPE/OTec.
30
Ver Anexo A – Plano formativo do Educação Gaúcha Conectada.
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Uma vez finalizada a confecção dos planos, as redes tiveram a incumbência de
decidir a data de início das formações. Essa decisão foi particularmente difícil no Rio
Grande do Sul porque, na data programada31, novembro de 2019, a rede estadual
estava em greve. A saída adotada pelo GET foi separar as formações das redes
municipais daquelas direcionadas à rede estadual, que tiveram seu início postergado
para o período pós-paralisação. De todos os territórios atendidos pela IEC-BNDES, o
Rio Grande do Sul foi o único em que as formações não ocorreram de maneira
conjunta entre redes estadual e municipais. Embora o regime de colaboração seja
uma premissa fundamental, um dos aprendizados da implementação no território é o
de que algum grau de adaptação é válido, visto que aguardar a rede estadual para
iniciar as formações nas redes municipais incutiria riscos de atrasos no cronograma
de implementação da Iniciativa.
Assim, as redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul deram início a
seus processos formativos durante a semana pedagógica de 2020, período
imediatamente anterior ao começo do ano letivo, reunindo todo o corpo docente32. Na
perspectiva dos membros do GET entrevistados, a decisão de começá-los apenas no
início do ano letivo se mostrou acertada pois evitou: (i) desgastes decorrentes da
rotatividade de professores, ou seja, docentes que iniciassem sua formação em 2019
mas que, por razões de troca de escolas e/ou de turmas, não precisariam mais fazê-la
em 2020; (ii) evitou a ruptura nas formações por causa das férias, que poderia causar
evasão, desengajamento e/ou quebras no processo de aprendizagem. Além disso, o
período também coincidiu com a aprovação de referenciais curriculares no território.
Outro ponto positivo, de acordo com a visão do GET, foi a ausência de
problemas no que tange aos espaços para realizar as formações. Em primeiro lugar, o
território já possuía um histórico de parcerias com instituições de ensino superior,
privadas e públicas, que cediam suas instalações para programas formativos das
Secretarias e, em alguns casos, se responsabilizavam por mediar as formações. Além
disso, conforme mencionado, a existência dos núcleos de tecnologia também
colaborou para que o espaço físico não viesse a ser uma questão a ser enfrentada.
Não obstante, o cronograma, que previa que as formações começassem logo a
partir da retomada das aulas e que os professores já teriam acesso aos REDs e
infraestruturas para aplicar em suas práticas, ao término das formações, não se
concretizou. Em virtude da pandemia e início da quarentena decretada pelo governo
estadual, as escolas tiveram que ser fechadas em março33 de 2020, antes das redes
municipais conseguirem concluir as formações e da rede estadual sequer iniciá-las.
Com isso, foi preciso se adaptar à nova realidade e modificar o planejamento
inicial. Para tanto, a Sincroniza teve que desenhar um novo modelo de formação e
aprová-lo com o GET do Rio Grande do Sul e com os parceiros da Iniciativa. O
formato adaptado substituiu as oficinas presenciais por webinários associados a
grupos de discussão34. Por essa razão e por causa dos diferentes cronogramas, as
31

De acordo com relatórios da empresa Sincroniza, em novembro de 2019 todas as redes atendidas pela IEC-BNDES,
exceto as gaúchas, já haviam iniciado as formações.
32
Os demais territórios da IEC-BNDES haviam iniciado as formações em 2019, precisando continuá-las ao longo de 2020.
33
Ambas as redes tiveram suas atividades educacionais interrompidas em 17 de março, conforme decretos do Poder
Executivo de Santa Maria e Cachoeira do Sul.
34
As formações tinham parte on-line e presencial. No formato inteiramente remoto, a parte on-line continuou como
prevista originalmente, mas as oficinas presenciais que ainda não haviam sido realizadas, com duração de quatro horas
cada, foram adaptadas para um webinário de uma hora para todas as turmas de um mesmo curso e um grupo de
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redes municipais tiveram seus primeiros módulos presenciais, enquanto a rede
estadual teve sua formação inteiramente remota. Como resultado, o Rio Grande do
Sul foi o território da IEC-BNDES com maior parcela da formação remota. A Tabela 2
apresenta alguns indicadores sobre a formação nos municípios.
Tabela 3: Indicadores gerais das formações do Educação Gaúcha Conectada
Principais Números

Santa Maria

Cachoeira do Sul

Cursos

4

4

Inscritos

882

351

Formações Presenciais

16

9

Webinários

16

14

Grupos de Discussão

37

17

Nota: Inclui informações sobre as redes municipal e estadual em cada cidade até
31 de agosto de 2020, quando as formações ainda não haviam sido concluídas35.
Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020b.

As modificações decorrentes da pandemia incorreram em grandes desafios e
algumas oportunidades. Primeiramente, a pandemia serviu para dar celeridade ao
processo de renovação das práticas pedagógicas dos docentes. Em tempo recorde,
professores e gestores tiveram que se adaptar ao ambiente virtual e a tecnologia
passou a ser sua aliada pedagógica. Na percepção dos entrevistados, as formações da
IEC-BNDES teriam colaborado para a adaptação das redes participantes ao ensino
remoto de maneira mais veloz36.
Ao mesmo tempo, a pandemia talvez tenha atenuado a percepção acerca do
diferencial da IEC-BNDES, visto que sem ela os professores das escolas tratadas
seriam os únicos a receber treinamentos para a utilização de tecnologias digitais na
escola. Além disso, a parcela dos professores com pouca familiaridade com
tecnologias, sem acesso à conexão e/ou a dispositivos, como computadores,
tablets ou celulares, foi negativamente impactada: esses docentes tiveram dificuldade
em acompanhar as formações, havendo casos de necessidade de deslocamento até
as escolas para que conseguissem acessá-las. De certa forma, todos os professores
foram prejudicados, tendo em vista que uma característica do processo formativo
original era o fomento às atividades de interação e as trocas de experiência entre os
cursistas, especialmente nas sessões mão-na-massa, que se perdeu na migração para
o modelo remoto. Por fim, a rede estadual sofreu ainda com outro agravante, que foi a
sobrecarga dos professores com a oferta de outras formações por parte da
Secretaria, que visavam auxiliá-los a lecionar no ensino remoto e apresentar
funcionalidades.
Os desdobramentos podem explicar o comportamento da taxa de frequência
nas formações da IEC-BNDES. Embora os índices de participação nas formações
discussão de uma hora para cada turma. Além disso, algumas atividades tiveram seu tempo reduzido de forma a evitar
desgastes dos cursistas, e outras sequer puderam ser realizadas remotamente.(SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020a). Para
acesso ao plano formativo adaptado, veja Anexo A – Plano formativo do Educação Gaúcha Conectada.
35
As formações no Rio Grande do Sul foram concluídas em outubro de 2020, mas por estarem fora do período de análise
do presente estudo de caso, não tiveram os resultados aqui analisados.
36
Outra vantagem do ensino remoto, que não se restringe às escolas da IEC-BNDES, é a maior proximidade dos
familiares da vida acadêmica dos educandos, que pode resultar em uma aproximação entre comunidade e escola no
pós-pandemia.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

29

inicialmente desenhadas para o formato Ensino à Distância (EaD), e assim mantidas
durante a pandemia, tenham se mantido próximos aos dos encontros presenciais, os
módulos remotos - webinários e grupos de discussão -, criados para substituir as
oficinas presenciais, tiveram engajamento consideravelmente menor, conforme
evidenciado na Figura 4.
Figura 4: Indicadores de participação dos cursistas gaúchos nas formações do
Educação Gaúcha Conectada

Nota: Dados até 31 de agosto de 2020, quando as formações ainda não haviam sido
concluídas. Para cada cidade, estão incluídos cursistas da rede municipal e estadual.
Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020b.

Contudo, as redes adotaram diferentes estratégias para fomentar o
engajamento. Uma boa prática foi a atuação dos pontos focais que acompanhavam
os relatórios referentes às suas escolas e ajudavam a fomentar o cadastro e o
engajamento dos docentes37. A rede municipal de Santa Maria, desde o início do
projeto, consultou os professores para saber se eles estariam confortáveis em
participar da Iniciativa e, durante a pandemia, realizou uma escuta ativa para
entender como estava sendo a adaptação para o modelo de trabalho remoto e de que
forma poderia auxiliar. Como resultado, as escolas foram abertas para aqueles que
não conseguiam trabalhar de casa. De maneira similar, a rede municipal de Cachoeira
do Sul adotou um controle de frequência, em que os professores deveriam justificar
quando faltavam38.
Na rede estadual o desafio foi maior, dados os relatos quanto ao histórico de
greves e às insatisfações associadas aos salários e seu cronograma de pagamentos,
que se somaram à sobrecarga de trabalho causada pelas formações adicionais
ofertadas pela Secretaria. Assim, os índices de participação dos docentes foram
menores do que os das redes municipais. Isso levantou alertas sobre o engajamento
dos cursistas da rede estadual no projeto. Embora os núcleos de tecnologia do
estado (NTEs) tenham proposto ações – como, por exemplo, envolver gestores

37

Uma das ações foi solucionar possíveis problemas de cadastro que impediam os docentes de acessar o ambiente
virtual de aprendizagem da Sincroniza, durante o modelo remoto.
38
O controle de frequência é tido como uma boa prática da rede, fomentando a liderança pelo exemplo dos professores,
visto que é esperado deles o mesmo comprometimento que cobram de seus alunos.
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escolares na mobilização do corpo docente –, o tamanho e a falta de proximidade da
rede estadual tornaram ainda mais difíceis as ações de engajamento na rede.
A resistência de alguns docentes em realizar as formações, em especial
professores generalistas e com contrato temporário39, também foi uma questão
enfrentada nas redes. Para endereçar esse desafio, as redes buscaram convencê-los
sobre a importância e o valor da Iniciativa, além de oferecer a oportunidade de troca
para uma escola não tratada.
No entanto, apesar das ações de engajamento realizadas até agosto de 2020
apresentarem, a priori, bons resultados, esses precisam ser analisados com cautela. Ao
longo das entrevistas, foi mapeado o risco de que, apesar de todos os esforços para
garantir a eficácia das formações ofertadas pela Iniciativa, elas não sejam suficientes
para dar segurança ao professor para empregar as novas práticas em sala de aula.
A ressalva é que, em parte, devido à pandemia, o plano de formação original sofreu
alterações, não permitindo que os docentes prontamente aplicassem em sala de aula
o que aprenderam durante as formações. Somado a isto, a falta de sincronismo entre
as ações do Projeto - uma vez que as formações ocorreram sem que os docentes
tivessem acesso aos REDs40 ou aos equipamentos - contribuiu para que estes não
pudessem testar nem aplicar as novas metodologias em sala de aula. Assim, mais
sessões formativas podem ser necessárias para dar segurança para o docente aplicar
os conteúdos em sala de aula, em especial os relacionados ao ensino híbrido, que teve
sua importância elucidada na pandemia.
Assim sendo, é preciso pensar na sustentabilidade desta dimensão. Dentre as
atividades planejadas e já implementadas, cabe citar a própria existência dos NTEs e
NTEMs, órgãos que têm em sua essência a formação de professores em atividades
tecnológicas e cuja reativação é, por si só, um indicativo do legado da Iniciativa em
solo gaúcho e que pode colaborar para sua sustentabilidade no desenho e condução
de formações no tema. Há relatos de que o Projeto trouxe justificativas para
reestruturar e fortalecer os núcleos41.
Ademais, a rede municipal de Cachoeira do Sul, por exemplo, pretende incluir
em seu plano formativo as formações específicas da Iniciativa, oferecendo-as para
todas as escolas. Para isso, a rede conta com um espaço maker e almeja contratar
uma empresa para conduzi-las, mesmo que em um modelo de ensino remoto. Em
Santa Maria também já se realizava formações próprias, ao menos uma vez ao mês, a
partir de parcerias com universidades e institutos locais. A intenção é que as
formações do Educação Gaúcha Conectada continuem nesse modelo.
Além disso, a rede municipal de Santa Maria usou recursos próprios para a
contratação de uma formadora, que fornecerá apoio e dará continuidade às
39

Segundo o GET, a resistência foi maior para professores especialistas (Anos Finais do Ensino Fundamental) do que para
os generalistas (Anos Iniciais). Há a leitura de que isso pode estar relacionado às relações menos próximas entre os
especialistas e seus alunos, bem como a maior quantidade de demandas advindas de lecionarem em mais de uma
turma. Ademais, no ensino remoto adotado durante a pandemia, a resistência foi maior entre os professores com
contratos temporários – que têm menores salários e maiores barreiras para o acesso às tecnologias – e aqueles com
filhos pequenos.
40
Exceto para os docentes do 1° e 2° ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Santa Maria e de duas escolas da
rede municipal de Cachoeira do Sul, que tiveram licenças do RED contratado para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental concedidas pela própria empresa, conforme será abordado na seção REDs
41
Há relatos de que, anteriormente, havia instabilidade no seu funcionamento, com alocação dos seus membros nas
escolas, em casos de absenteísmo docente.
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formações da Iniciativa, mesmo após o término da vigência do contrato com o
BNDES42. No entanto, cabe destacar que, embora a contratação de um formador local
seja positiva para a sustentabilidade das ações no território, ela pode apresentar um
risco à avaliação de impacto, posto que os relatos indicam que professores de
escolas não atendidas pela IEC-BNDES também estão tendo acesso ao plano
formativo das escolas tratadas.
A rede estadual, por sua vez, carece de recursos humanos suficientes nos NTEs
para conseguir, dentro de sua própria estrutura, dar continuidade às formações
presencialmente para todos os professores. Então, uma das saídas desenhadas –
embora ainda não oficializada – inclui a replicação dos materiais de formação da
Sincroniza a partir de centro virtual de formação da Secretaria de Estado da
Educação do Rio Grande do Sul.
Finalmente, uma outra ação tomada pelo território para garantir a
continuidade das formações merece destaque. Trata-se da designação de um ponto
focal para cada escola. Esse profissional tem o papel de promover o engajamento da
unidade educacional no Projeto e de dar suporte aos outros professores para que
utilizem as tecnologias em sala de aula, seja por meio de formações ou de suporte
técnico. Entre suas atribuições, também está a comunicação com o gestor da escola,
o monitoramento de resultados e as devolutivas para a Secretaria sobre o andamento
das atividades.
Nas escolas das redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul, esse ponto
focal é um professor multiplicador. Sua escolha é feita com ajuda do coordenador
pedagógico da escola, profissional com conhecimento do perfil do corpo docente e
capacidade de identificação dos professores com interesse no tema, disponibilidade
de horário e facilidade em se comunicar e mobilizar os colegas de trabalho.
A rede municipal de Cachoeira do Sul foi a primeira a garantir o profissional
com carga horária específica43. Na rede municipal de Santa Maria, o ponto focal
recebe um adicional de 20 horas em sua carga horária, com compensação salarial
equivalente, para desempenhar essa função. Já a rede estadual, por sua vez, não
conseguiu alocar um ponto focal para as escolas. O histórico de problemas fiscais e
greves resultou no enxugamento do quadro de funcionários. A alternativa encontrada
foi escolher um representante da coordenação pedagógica por escola para participar
do processo formativo da Sincroniza. Seu papel seria o mesmo do ponto focal, mas
com a diferença de que não teria carga horária alocada especificamente para essa
função.
A leitura é de que a presença do ponto focal é de extrema valia, e os
resultados parecem já estar sendo colhidos, mesmo antes da conclusão das
formações e durante o ensino remoto. Os pontos focais mais ativos estão alocados
justamente nas escolas que mais desenvolveram ações durante a pandemia, como
42

A rede optou por formar todo o corpo docente, não apenas os professores multiplicadores. As ações de formação
continuada encontravam-se em fase de planejamento no momento de confecção do estudo. O planejamento é de que
os docentes dos Anos Iniciais de escolas não atendidas pela IEC-BNDES recebam formações com conteúdos replicados
dos cursos da Sincroniza. Professores de escolas atendidas pela Iniciativa também terão sua formação ampliada,
incluindo oficinas ministradas pela equipe do NTEM e parceiros. Aos professores dos Anos Finais planeja-se oferecer
cursos e oficinas voltados ao pensamento computacional, robótica e ensino mão na massa, ofertados por meio de
parcerias com outras organizações e instituições de educação.
43
Acredita-se que designar um professor com carga horária exclusiva irá desafogar o gestor escolar, que tem outras
responsabilidades e focos, e colaborar para o sucesso das ações.
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blogs ou páginas para manter os alunos ativos no período remoto, e que mais
conseguiram resolver pendências dos docentes, garantindo que estivessem
cadastrados na plataforma da Sincroniza e frequentando as formações.

III.

Recursos Educacionais Digitais (REDs)

Os REDs são o terceiro pilar para o uso pedagógico eficaz das tecnologias e
envolvem a curadoria, o acesso e o uso de programas, aplicativos, objetos e conteúdos
digitais, além do acompanhamento de seu uso. Sua escolha deve ser cuidadosamente
planejada, pautando-se nos desafios educacionais que o território deseja endereçar e
em sua capacidade técnica e financeira para garantir sua manutenção. No território
gaúcho, os principais marcos desta dimensão foram:
Quadro 6: Marcos do Educação Gaúcha Conectada implementados na dimensão
REDs
▪

Mapeamento de REDs existentes nas redes de ensino

▪

Consulta aos professores sobre a demanda de REDs

▪

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

▪

Seleção dos REDs e formalização do aceite de doação
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A primeira etapa foi um mapeamento da listagem e frequência dos recursos
digitais já empregados em sala de aula. Esse levantamento foi importante para
evidenciar particularidades das redes. Nas escolas municipais de Cachoeira do Sul, por
exemplo, não foi registrado o uso de nenhum RED44. Já na rede municipal de Santa
Maria, registrou-se o uso eventual de alguns REDs gratuitos, mas houve dificuldade
em concluir o levantamento45. Por sua vez, a rede estadual já possuía maior
experiência com REDs e utilizava alguns softwares e plataformas gratuitas como
auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, especialmente para o ensino de
robótica. Contudo, a utilização de REDs não foi um fenômeno generalizado, se
limitando a algumas escolas.
Dando prosseguimento, a IEC-BNDES consultou os docentes gaúchos sobre
suas preferências de REDs. A importância dessa atividade reside no fato de que os
professores, junto dos alunos, são os verdadeiros usuários desses recursos. O processo
de escuta teve como base os desafios já mapeados e ocorreu por meio de
questionários enviados durante maio de 2019.
A etapa conseguinte foi o processo de especificação dos REDs. No Rio
Grande do Sul, essa atividade foi desafiadora face ao cenário de heterogeneidade no
grau de conhecimentos e utilização dos recursos entre as redes. O território ressaltou:
(i) a dificuldade em definir as especificações técnicas, visto que o entendimento e
Houve relatos de que muitos endereços da internet eram bloqueados pelo sistema da prefeitura.
Boa parte das escolas desconhecia o tema e teve dificuldade em interpretar o questionário, implicando em
desengajamento com a tarefa de respondê-lo e consequentes atrasos. Além disso, a Secretaria não utiliza nenhum
software de gestão, com os dados das escolas sendo enviados de forma manual, em papel.
44
45
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processo decisório requerem conhecimentos em tecnologia, que eram restritos a
alguns membros do GET; e (ii) dúvidas na definição de quais ferramentas as
plataformas deveriam oferecer e se elas seriam as mais apropriadas para lidar com os
desafios educacionais.
Os membros do GET entrevistados confirmaram o desafio de se chegar ao
consenso sobre os REDs em suas discussões internas, visto diferenças na
linguagem e nas prioridades dos grupos pedagógico e tecnológico46. No entanto,
cabe destacar que, embora o processo decisório conjunto seja complexo, é a soma
dos conhecimentos que enriquece a Iniciativa, uma vez que garante que o RED
escolhido seja estruturalmente viável e pedagogicamente adequado. Nesse sentido,
percebe-se que o próprio grau de maturação da IEC-BNDES colaborou para
solucionar esse desafio. Com o tempo, a visão holística se tornou cada vez mais
habitual aos integrantes do GET. Esse legado fez com que muitas vezes os membros
do GET extrapolassem as trocas para além do âmbito da Iniciativa, aprendendo
com seus pares, desenvolvendo habilidades de colaboração e multiplicando os
conhecimentos e boas práticas para suas Secretarias.
O processo de seleção dos REDs foi comum aos territórios contemplados pela
IEC-BNDES. Inicialmente, previa-se que seriam utilizados REDs gratuitos47, mas
devido à baixa oferta de soluções, em especial para endereçar o desafio da
alfabetização48, a instância deliberativa da Iniciativa optou pela contratação de
serviços pagos, garantindo uma solução central mais adequada aos desafios, ao passo
que soluções gratuitas adicionais poderiam ser usadas se necessário fosse. Assim, a
seleção dos REDs se deu por uma primeira fase eliminatória, com a pré-identificação
das soluções realizada via Comitê Gestor da IEC-BNDES, seguida por uma etapa
classificatória, quando os territórios elencaram suas preferências.
A etapa de curadoria de REDs foi liderada pelo parceiro técnico, CIEB, que
convidou empresas especializadas em tecnologias educacionais para apresentarem
suas soluções, considerando suas capacidades de endereçar os desafios territoriais49.
Ao fim, três empresas foram classificadas como aptas a apresentarem suas soluções
aos GETs durante o III Encontro Nacional, que ocorreu entre os dias 26 e 29 de
novembro de 2019. Embora a curadoria tenha sido centralizada50, destacam-se os
esforços para garantir a autonomia e protagonismo dos territórios nas demais
etapas do processo decisório.
Não obstante, esse processo foi particularmente desafiador para o Rio Grande
do Sul. Para endereçar o desafio da alfabetização, o território gaúcho havia
46

Os REDs têm diferentes necessidades de alocação de banda larga, por exemplo, de forma que vale entender se a
conectividade das escolas suporta o seu uso. Enquanto profissionais com perfil mais tecnológico estariam olhando com
mais atenção para esse tipo de detalhe, profissionais com perfil mais pedagógico estariam mais focados na usabilidade
dos recursos, em sua proposta educacional e em outros fatores relacionados ao aprendizado.
47
Devido a restrições orçamentárias, algumas decisões tiveram que ter sido tomadas, como o foco em REDs gratuitos e a
destinação de maior parcela de recursos para a dimensão infraestrutura.
48
Inicialmente foi escolhido o desafio educacional da alfabetização para a aquisição do primeiro RED pelo Comitê
Gestor, primeiro porque este desafio foi apontado por todos os territórios e, segundo, porque o entendimento era que
trabalhar com alfabetização construiria uma boa base de ensino que ajudaria no aprendizado nos anos seguintes. Para
os outros segmentos, estava prevista a utilização de REDs gratuitos, por conta da oferta de bons produtos no mercado.
49
O resultado dessa curadoria foi a inscrição de 52 tecnologias educacionais, sendo 29 destas consideradas alinhadas aos
desafios educacionais propostos. Dessa forma, o CIEB enviou às empresas consideradas aptas, um formulário de
inscrição da tecnologia a ser avaliada. Tal avaliação, realizada por especialistas em tecnologias educacionais, analisou um
total de 20 tecnologias, das quais 9 foram consideradas adequadas (FGV CEIPE; OTEC, 2020).
50
Essa decisão foi tomada pois, em geral, os territórios não tinham experiência na seleção e aquisição desses recursos.

Estudo de Caso Educação Gaúcha Conectada

34

manifestado o desejo de contratar uma plataforma para ensino personalizado, mas
nenhuma das alternativas pré-selecionadas atendia plenamente a essa necessidade.
Somado a isso, o plano inicial de prover um computador por aluno também teve que
ser abandonado, dadas as restrições orçamentárias51. Como resultado, o território
passou a priorizar um RED voltado ao ensino híbrido com rotação de estações.
Além disso, ao longo do processo decisório, os membros do GET tiveram que
ponderar o status de implementação da IEC-BNDES entre as dimensões. O GET
abandonou uma primeira possível solução de RED, compatível com tablets, visto que
o processo de compras dos notebooks já havia se iniciado e estava consideravelmente
avançado, tendo que selecionar um RED compatível com os computadores portáteis.
Essa priorização se mostrou acertada para garantir o equilíbrio entre as dimensões,
evitando atrasos que ocorreriam em caso de reinício do processo de compras, e não
prejudicou o aspecto pedagógico, visto que a plataforma contratada foi considerada
capaz de suprir as necessidades pedagógicas52.
Coincidentemente, os outros territórios também optaram por esse RED para
endereçar o desafio do segmento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e ele foi
contratado para todas as redes da IEC-BNDES. Embora previsto para ser utilizado na
IEC-BNDES apenas em 2021, as redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul53
foram contempladas com um período de uso do RED contratado, oferecido pela
própria empresa para uso entre julho e setembro de 2020, recebendo apoio para o
ensino remoto enquanto as aulas presenciais não retornavam.
Já para os demais segmentos, a situação é diferente. Para os Anos Finais do
Ensino Fundamental, no momento de confecção deste estudo de caso ainda não
havia previsão de contratação, ou mesmo de seleção de opções, por parte de
nenhuma das redes. Para o Ensino Médio, uma solução paga, em processo de
negociação com a Iniciativa e ofertada de forma gratuita para os territórios, não foi de
interesse do Rio Grande do Sul. O território optou por não aderir ao recurso,
argumentando já possuir outros recursos com mesmas funcionalidades. Apontou
ainda que, após os aprendizados adquiridos no ambiente da IEC-BNDES com relação
aos critérios de escolha dos REDs, que este recurso não seria apropriado para seu
desafio pedagógico. Esse maturidade percebida no julgamento do RED oferecido,
portanto, pode indicar um dos legados da IEC-BNDES54.
Não obstante, ao longo das entrevistas foi mapeado que as redes ainda não
possuíam estratégias de promoção da sustentabilidade dos REDs. Foi possível
identificar que a carência de recursos financeiros configura como o maior
obstáculo. Para superá-la, foram identificadas algumas alternativas: (i) busca por REDs
gratuitos; (ii) construção de RED customizado às necessidades do território55; ou (iii)
avaliação do RED contratado para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, em caso
51

Para mais informações, ver seção Infraestrutura neste documento.
A plataforma contratada supre de maneira satisfatória as necessidades do território ao oferecer trilhas de
aprendizagem personalizadas e mecanismos para acompanhamento do progresso do aluno, que estavam entre os
principais critérios de seleção. No entanto, o território mostrou-se surpreso com o fato da plataforma oferecer atividades
apenas para Língua Portuguesa e não Matemática.
53
Por questões relacionadas à conectividade, apenas duas escolas municipais de Cachoeira do Sul utilizaram o RED no
período supracitado: EMEF Doutor Getúlio Vargas e EMEF Dinah Neri Pereira.
54
O território afirmou já ter realizado pesquisas de preço para plataformas de matemática e biblioteca de livros, REDs
que consideram capazes de endereçar seus desafios educacionais nos Anos Finais do Fundamental e no Médio.
55
Em especial a rede estadual, uma vez que demonstrou ter expertise acumulada no tema.
52
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de resultados positivos, construção de narrativa para pleitear mais recursos junto às
Secretarias para contratá-lo por mais tempo.
Além de questões orçamentárias, outro possível obstáculo para a
sustentabilidade da dimensão é a dificuldade no entendimento e o processo de
seleção dos REDs. O território evidenciou ausência de expertise em diferentes
aspectos – desde o entendimento sobre a definição dos REDs até o potencial
pedagógico desses recursos. Para lidar com tal questão, uma alternativa é a formação
de um grupo de curadoria de REDs com membros dos GETs dos territórios, de modo
a fomentar a troca de experiências e a autonomia dos territórios no processo de
seleção de recursos, dado o conjunto de alternativas disponíveis.

IV.

Infraestrutura

O quarto e último pilar, infraestrutura, diz respeito à adaptação das instalações,
aos equipamentos e à conectividade. Embora este seja um pilar fundamental, o
potencial transformador das tecnologias sobre a educação só é destravado quando a
infraestrutura está em equilíbrio com as outras dimensões. No Educação Gaúcha
Conectada, os marcos foram:
Quadro 7: Marcos do Educação Gaúcha Conectada implementados na dimensão
infraestrutura
▪

Mapeamento da infraestrutura das escolas

▪

Definição de equipamentos e serviços necessários segundo
práticas pedagógicas inovadoras selecionadas

▪

Processo de compra de equipamentos (licitações)

▪

Patrimoniamento, distribuição e instalação
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

O primeiro passo foi o diagnóstico do cenário-base das redes, realizada por
meio de questionário enviado às escolas. Esta foi uma ação desafiadora para o
território, principalmente devido à linguagem técnica do questionário, que as escolas
desconheciam, e à sobrecarga devido a outras demandas56. Como resultado, as
devolutivas não refletiram, em primeira ordem, a realidade vista no chão da escola. A
rede municipal de Santa Maria, por exemplo, mesmo tendo contado com a ajuda de
um técnico, que ligou para as escolas e explicou cada item do questionário,
precisou refazer o diagnóstico. Para aumentar as chances de compreensão dos
termos técnicos do questionário, o NTE de Santa Maria, responsável pela rede
estadual do município, ilustrou o formulário com imagens dos equipamentos.
Como já era esperado, o resultado mostrou que as redes possuíam uma
infraestrutura precária. Os municípios contavam com equipamentos sucateados,
adquiridos à época do ProInfo. A conexão de banda larga, quando presente, possuía
baixa velocidade e costumava ser destinada a tarefas administrativas, não
pedagógicas. Em termos de instalações, embora boa parte das escolas já tivessem
56

A ausência de um ponto focal nas escolas neste momento colaborou para a demora, visto que o contato direto do GET
foi com os gestores, correndo os riscos de alguns estarem desengajados.
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laboratórios de informática, os espaços estavam obsoletos e precisariam ser
minimamente adaptados para funcionarem como espaços maker57.
O passo seguinte foi a definição de onde investir os recursos da Iniciativa
destinados à infraestrutura. Enquanto o orçamento ainda estava indefinido, o GET foi
instruído a montar o plano de trabalho ideal, sem limitação de verba. O resultado foi
um plano voltado ao ensino personalizado, com um computador por aluno. Durante
esta etapa, o suporte do CIEB e as trocas de experiência com os outros territórios
colaboraram para a escolha dos itens de infraestrutura priorizados e do orçamento
para cada um58. Contudo, uma vez definida a verba do projeto, percebeu-se que ela
não seria suficiente para arcar com o plano, sendo necessárias adaptações nas
práticas pedagógicas e nos equipamentos escolhidos, tanto no que tange à
quantidade a ser adquirida quanto às suas especificações técnicas.
Na perspectiva do território, o processo de ajustes e cortes foi bastante
frustrante. E, mesmo com todas as alterações, os recursos ainda seriam insuficientes
frente às necessidades mapeadas. Sendo assim, optou-se por usar toda a verba de
infraestrutura do Projeto para a aquisição de equipamentos. Os outros itens
necessários, como instalação elétrica, roteadores e conectividade, seriam bancados via
recursos próprios das Secretarias ou verba do PIEC-MEC.
Considerando a infraestrutura necessária e a frequência de uso ideal59 para as
práticas pedagógicas, os seguintes itens foram selecionados:
Quadro 8: Detalhamento da infraestrutura do Educação Gaúcha Conectada
Espaço

Infraestrutura adquirida

4 espaços de formação:
NTEs e NTEMs - Por
espaço

Kits de robótica para os Anos Finais do Ensino Fundamental
Kits de robótica para o Ensino Médio
Kits maker
Notebooks
Equipamentos de infraestrutura da rede60

Escolas:
Para uso no Ensino
Fundamental e Médio

Kits de robótica
Kit maker
Notebooks
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Conforme discutido anteriormente, no III Encontro Nacional, houve
discordância sobre quais equipamentos adquirir entre os membros do GET gaúcho.
Alguns levantaram a possibilidade de redirecionar parte dos recursos para a compra
de tablets, que seriam pedagogicamente mais adequados para alunos mais novos.
Entretanto, a proposta previa a compra de notebooks que, além de mais duráveis e
versáteis, atenderiam a alunos de todos os segmentos. Após deliberações e debates, o
grupo optou por seguir com a compra dos notebooks, considerando o andamento do
57

O território tinha o desejo de montar esses espaços desde o início do Projeto, pois já estava inserido no movimento de
cultura maker. Visto que os núcleos de tecnologia já possuíam a infraestrutura desejada, embora obsoleta, eles foram
adaptados para cumprir com essa proposta.
58
É interessante notar como essa escolha foi fundamentada em dados – usaram não apenas as informações sobre o que
já tinham de infraestrutura, mas também consideraram em qual nível de tecnologia queriam chegar, quais práticas
pedagógicas seriam trabalhadas em sala de aula, quantos alunos o território tinha, entre outros.
59
Frequência de uso recomendada: uma vez por semana, durante dois tempos de aula.
60
Compra não prevista com os recursos da IEC-BNDES.
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processo de compras e a durabilidade dos equipamentos. Essa priorização se fez
necessária, em grande parte, porque a verba não era suficiente para comprar ambos e
para garantir o equilíbrio entre as dimensões. Seria interessante, contudo, avaliar, no
âmbito da IEC-BNDES, se esta priorização melhor atendeu o Ensino Médio e, portanto,
a rede estadual de ensino, por conta da faixa etária dos alunos que, em tese, se
adaptam mais facilmente a tais itens.
Uma vez definidos os equipamentos, deu-se início ao processo de compras.
Como o procedimento licitatório é complexo e burocrático, a estratégia inicial da
IEC-BNDES era a adesão à ata de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)61, com lançamento previsto entre 2018 e 2019. Mas, como essa
estratégia não se efetivou, cada um dos territórios, incluindo o Rio Grande do Sul,
ficou responsável por realizar seu próprio processo licitatório, a cargo do governo
estadual.
Embora esta tenha se apresentado como uma etapa desafiante, sendo talvez a
principal responsável por atrasos no cronograma dos outros territórios, o Rio Grande
do Sul se destacou pela agilidade com que conseguiu atravessá-la. É interessante
destacar que os trâmites burocráticos do estado62 são semelhantes aos requeridos em
outros lugares, mas a forma pela qual os atores-chave gaúchos lidaram com eles foi
particular. Junto a isso, a existência de atas vigentes e a menor diversidade de
equipamentos parecem explicar a celeridade com que o território gaúcho lidou com
os entraves, o que é percebido pela rápida ascensão da curva de execução do
processo de compras, principalmente a partir de março de 2020, conforme mostra a
Figura 563.
Figura 5: Evolução do processo de compras do Educação Gaúcha Conectada

Nota: O processo de compras no Rio Grande do Sul não havia sido concluído
em 31 de agosto de 2020. Fonte: IEC-BNDES, 2019b, 2020.

61

Para mais informações sobre a ata de preço do FNDE, acesse a página Sobre Compras Governamentais.
Dentre eles, destaca-se: a definição do objeto, a composição do preço médio a partir de orçamentos, a catalogação do
objeto, a escolha da modalidade da licitação, a definição do quantitativo, a autorização para a licitação ou o registro, a
ordem de fornecimento, a entrega do objeto e a liquidação/pagamento.
63
As quedas no percentual de execução referem-se a idas e vindas ao longo do percurso, como a necessidade de refazer
pregões para itens que fracassaram em pregões anteriores. Em janeiro de 2020, por exemplo, quatro itens do lote do
pregão recém realizado precisaram ter nova data agendada para março, mas que, em parte pela eclosão da pandemia,
só vieram acontecer em maio.
62
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Ao longo das entrevistas, foi ressaltado o alto grau de demanda, em termos de
tempo e trabalho, nas atividades que precederam a publicação do edital. Ainda assim,
os resultados positivos podem ser explicados pela experiência prévia em projetos de
educação tecnológica do estado, bem como pela ânsia em visualizar a IEC-BNDES
implementada em solo gaúcho e pelo reconhecimento do seu potencial em
termos de resultados de política pública.
De fato, a experiência acumulada pode ter beneficiado o território, tanto que
para alguns itens fez-se uso de uma ata de registro de preços existente no estado64.
Nesse sentido, um dos fatores que levou à celeridade do processo foi o fato de que,
em comparação com os demais territórios, o processo foi mais curto e menos
complexo para uma parcela dos equipamentos. Para os demais itens, o processo foi
mais longo, mas o GET optou por também fazer o registro de preços, para, em caso de
novos aportes de recursos, fosse por parte da Iniciativa ou do estado, o território
pudesse comprar mais equipamentos sem a necessidade de iniciar novas licitações.
Aqui destacam-se a capacidade de leitura da situação caso a caso e a antecipação
de riscos.
Uma combinação de outros fatores intrínsecos ao território também colaborou
para dar celeridade às etapas. Uma das primeiras e mais importantes ações foi a
delegação das compras a um funcionário da rede estadual – instância que centralizou
a aquisição dos equipamentos – com conhecimento de TI e expertise em compras
públicas. Esse profissional foi capaz de liderar o processo, acompanhá-lo de perto e
envolver os atores necessários para destravar as etapas burocráticas. Nesse sentido,
uma das boas práticas identificadas e passíveis de replicação é a alocação de
recursos humanos com expertise e capacidade de liderança, engajamento e
organização.
Outro ponto foi o conhecimento técnico prévio dos funcionários responsáveis
pela etapa de definição dos objetos. Nessa etapa, é necessária a catalogação
detalhada dos itens, especialmente os mais tecnológicos. Essa alocação feita com
rigor técnico, junto ao apoio do CIEB e da equipe de compras da Secretaria de
Educação, que também colaboraram na especificação dos itens, foram destaques
positivos65. Além disso, durante todo o processo, o território teve o apoio técnico do
CIEB e a validação do BNDES, o que gerou segurança para a tomada de decisão do
gestor na ponta.
Também se destacou a ética profissional e a transparência com os
fornecedores por parte dos membros envolvidos com o processo de compras,
antecipando possíveis riscos de recursos66. Na etapa de definição dos itens, por
exemplo, os responsáveis pelo processo também tiveram o cuidado de não
especificar em demasia os equipamentos, de forma a evitar todo e qualquer tipo de
direcionamento da compra.

64

Documento que vincula governo e empresa, em que a última se compromete a manter o preço de determinado
produto e/ou serviço por período determinado, de acordo com a duração (12 meses).
65
A especificação cuidadosa e detalhada dos itens que compõem o kit maker, realizada por um funcionário com
expertise no tema, foi um importante passo para o andamento célere do processo de compras, evitando idas e vindas
para ajustes.
66
Em processos licitatórios, os fornecedores podem entrar com recursos contra o governo, sendo passível a prestação de
informações ou a reconsideração das decisões. A possibilidade de que fornecedores apresentem recursos é um risco
para o cronograma da licitação, podendo atrasá-lo consideravelmente.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

39

Os principais pontos que colaboraram para dar a celeridade necessária para
tocar o processo de compras e que são passíveis de replicação em outros territórios
estão dispostos no Quadro 9:
Quadro 9: Fatores que podem gerar celeridade ao processo de compras de
tecnologias a partir da experiência do Educação Gaúcha Conectada
▪

Experiência prévia com projetos de tecnologias na educação e capacidade
técnica-operacional do estado, como, por exemplo, existência de atas de preços vigentes.

▪

Delegação da gestão do processo de compras a profissionais com conhecimento de TI e
expertise em compras públicas, evitando idas e vindas durante as fases que precedem a
publicação do edital.

▪

Alocação de recursos humanos engajados e organizados, que acompanhem o processo
de perto e mobilizem atores-chave, gerando em todos os envolvidos o senso de urgência.

▪

Zelo e conhecimentos técnicos necessários à especificação de itens de tecnologia, com
designação da tarefa a profissionais com conhecimento e interesse no tema.

▪

Leitura crítica da situação e antecipação dos riscos, ponderando vias mais rápidas versus
soluções mais perenes, necessárias para fases importantes, como a escolha da
modalidade da licitação.

▪

Priorização do processo de compras e entendimento dos riscos decorrentes de atrasos.

▪

Ética profissional e a transparência com os fornecedores, demandando zelo na
especificação técnica dos itens e comunicação clara com empresas participantes do
processo.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A condução do processo de compras resultou no fato de que, em agosto de
2020, os equipamentos estivessem em posse do estado67 e nos núcleos de
tecnologia. As próximas etapas, que incluem a distribuição para as escolas e a
definição quanto ao uso, só serão realizadas a partir do retorno das aulas presenciais.
Não obstante, uma das frustrações do GET relaciona-se ao uso dos equipamentos já
adquiridos no contexto da pandemia, pois há uma dificuldade de realização das
atividades mão-na-massa com as medidas de distanciamento social impostas.
No entanto, apesar de toda a expertise do GET e apoio técnico do CIEB e da
Secretaria, houve uma série de obstáculos enfrentados até a aquisição da
infraestrutura: (i) cumprimento de exigências diversas para a assinatura do contrato
com o BNDES68, que colaborou para a complexidade do processo de compras; (ii)
lentidão advinda dos questionamentos levantados pelo comitê de tecnologia –
instância responsável pela aprovação das compras com representantes de todos os
órgãos –, que inquiriu a escolha da Secretaria por equipamentos com especificações
tão básicas69 e que demandou o acompanhamento e cobrança constante da equipe
do GET; (iii) aspectos relacionados às cotações dos fornecedores, como atrasos nas
respostas, demandando insistência na comunicação com as empresas; e (iv) atrasos
67

Uma vez que o governo estadual foi o responsável pelo processo de compra, o patrimoniamento dos equipamentos foi
feito por ele. Assim, as redes municipais receberam os itens a título de doação e estes ficarão sob sua tutela.
68
Tais exigências envolveram desde análise de documentos do secretário estadual de educação até a obrigatoriedade de
adquirir os equipamentos produzidos nacionalmente e de fornecedores cadastrados que usassem o código Finame,
numeração de cadastro de produto no sistema do BNDES que permite a comercialização através de suas linhas de
financiamento. Além disso, o próprio processo de tomada de decisão do Banco foi considerado burocrático e lento.
69
Segundo relatos, não era claro para seus membros que os aparelhos eram destinados para uso escolar e que,
consequentemente, não precisavam ser tão robustos. Como consequência, recusaram a compra.
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em função da pandemia, que incorreram atrasos em processos licitatórios devido à
alta da cotação do dólar e à priorização da aquisição de itens de saúde.
Também se destacam as ações das redes para dar sustentabilidade às ações de
infraestrutura. Os esforços para levantamento, atualização e cadastro dos
equipamentos tecnológicos no sistema de licitação são os primeiros. Embora tenha
sido trabalhoso, isso é entendido como um dos legados da IEC-BNDES, visto que as
redes podem vir a usufruir dos mapeamentos no futuro.
Ademais, a fim de fomentar o uso de tecnologia em toda a rede, o relato dos
entrevistados indicou que a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul
está adquirindo equipamentos com recursos próprios para as escolas não
contempladas pela Iniciativa. A partir de recursos advindos de emendas impositivas
da Câmara dos Vereadores e próprios da Secretaria, foram adquiridos e distribuídos
notebooks e computadores de mesa, respectivamente. De forma similar, os relatos
indicam que a rede municipal de Santa Maria também adquiriu equipamentos com
recursos próprios para as escolas não contempladas, por meio da ata de registro de
preços do governo estadual70. A rede estadual, por sua vez, não possuía recursos para
expandir ações para as escolas localizadas em outros municípios.
A escassez de recursos financeiros foi apontada como o maior risco à
sustentabilidade dessa dimensão no Rio Grande do Sul. Sem verba das Secretarias ou
do Ministério da Educação, os recursos da autonomia financeira das escolas seriam
insuficientes para arcar com os custos de manutenção dos equipamentos, compra de
novos aparelhos ou contratação de internet. Consequentemente, as máquinas
ficariam inutilizadas ou obsoletas, de modo que não seriam mais adequadas ao uso
pedagógico, como já ocorreu com equipamentos adquiridos em projetos anteriores.
A escassez de recursos, muitas vezes, é provocada pela falta de priorização do
Projeto que, no território, normalmente decorre do entendimento dos projetos como
políticas de governo e não de Estado. Este entendimento faz com que ações sejam
sejam constantemente descontinuadas nas trocas de gestão71 e/ou haja falta de
documentação dos projetos e ações em andamento por parte da Secretaria,
dificultando a criação de um legado a ser continuado pelas gestões futuras.
Embora os riscos elencados existam, foram identificadas algumas alternativas.
Para engajar governantes, por exemplo, foi sugerido que o GET e/ou o BNDES
agendassem reuniões com os novos gestores públicos e secretários, reforçando a
importância do Projeto e a necessidade de continuidade, apresentando todos os
esforços já feitos e resultados alcançados. Para preservar a memória, por outro lado,
seria preciso que as próprias Secretarias fizessem um registro das ações
implementadas e, se possível, aprovassem um projeto de lei que tornasse o Educação
Gaúcha Conectada – assim como outros projetos – uma política pública, como a rede
municipal de Cachoeira do Sul indicou pretender fazer.

70

Os equipamentos adquiridos por Cachoeira do Sul chegaram ao município antes dos equipamentos da IEC-BNDES.
Para a rede municipal de Santa Maria, os equipamentos ainda não haviam sido entregues na época da entrevista, por
causa da pandemia. Membros das redes municipais ressaltaram que processos centralizados no estado são mais longos
e burocráticos, portanto, na sua visão, a compra via municípios poderia ser mais eficiente para o contexto da IEC-BNDES.
71
Nesse sentido, um dos cuidados para a manutenção da IEC-BNDES é a documentação do processo e a mobilização
dos prefeitos eleitos em 2020, principalmente em casos de trocas de gestão.
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Outro risco de grande relevância diz respeito ao quantitativo de
equipamentos adquiridos. Uma vez que a verba foi insuficiente para cobrir todas as
necessidades do território, foi necessário adaptar as metodologias, os tipos e modelos
de equipamentos que iriam adquirir e, principalmente, a quantidade dos itens. A
percepção geral é que o número de aparelhos pode vir a não ser adequado para o uso
efetivo de tecnologia em sala de aula, o que pode comprometer os resultados
esperados do Projeto como um todo72. No entanto, a carência de equipamentos,
especialmente nas redes municipais, é tão grande que o território acaba tendo uma
visão otimista.
Por fim, um terceiro fator de risco para a continuidade do Projeto é a
conectividade. Mesmo com a verba do PIEC garantida para as escolas da IEC-BNDES,
representantes das redes municipais afirmaram que ela ainda é um problema para
outras escolas, seja porque a infraestrutura de rede não chega até lá, seja porque
algumas empresas optam por não firmar contrato com as prefeituras com receio de
não serem pagas. Não obstante, a prefeitura de Cachoeira do Sul, ciente dos
problemas, cogitou usar recursos próprios para contratar conectividade em algumas
escolas, mas a falta de domínio do assunto tem gerado dificuldades na licitação, que
já deu deserta duas vezes, mesmo com apoio do CIEB e do NTE da região. Em Santa
Maria, as escolas municipais serão beneficiadas por uma parceria com o estado,
utilizando o mesmo cabeamento das unidades da rede estadual localizadas no
entorno.

72

Ao longo das entrevistas com o GET, pode-se perceber a forte idealização da lógica de “um computador por aluno”. Há
questionamentos sobre a utilidade de se ter REDs que se adaptem às necessidades do aluno se não há equipamentos
para uso pessoal, dado que o quantitativo só permite trabalhos em duplas e grupos maiores.
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Considerações finais
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Considerações finais
Esse estudo de caso buscou apresentar uma narrativa sobre o processo de
implementação da IEC-BNDES no território gaúcho. Embora a calamidade pública da
COVID-19 tenha afetado gravemente a provisão da educação pública no ano de 2020,
bem como as ações no âmbito da IEC-BNDES – que teve seu cronograma estendido
em mais seis meses73 –, muitas foram as ações empreendidas, as lições assimiladas e
os legados deixados.
Para integrantes do GET gaúcho, a implementação de um projeto na dimensão
e com as características da IEC-BNDES foi um grande aprendizado. A elaboração
cuidadosa da Iniciativa74, com ações customizadas às necessidades do território,
pautadas em dados e valorizando a autonomia e processo de escolha do GET foram
pontos de destaque. Ademais, os entrevistados ressaltaram os conhecimentos que
ganharam sobre gestão de projetos; os aprendizados decorrentes das trocas
fomentadas pelo regime de colaboração; e noções técnicas sobre tecnologias e
compras públicas75. Esses conhecimentos não só colaboraram para a implementação
da Iniciativa no Rio Grande do Sul, como também são seus legados, visto que são
aplicáveis em outras ações das Secretarias.
Cabe ressaltar os compartilhamentos decorrentes da atuação colaborativa
entre estado e municípios e da multiplicidade de olhares dos integrantes do GET76.
A composição criteriosa do grupo de trabalho, mesclando profissionais de carreira,
ex-professores, especialistas em educação e/ou com experiência prévia com
tecnologia77, contribuiu para quebrar os silos que existiam dentro das Secretarias,
gerando aprendizados mútuos, que não se restringiram ao GET, incluindo também os
advindos das trocas com outros territórios pertencentes à IEC-BNDES. De fato,
destaca-se a atuação criteriosa e responsável do GET, com destaque para o trabalho
em equipe, o foco no diálogo, o engajamento de atores-chave de outros setores, a
preocupação com prazos e a comunicação próxima e fluida, dando voz a todos os
membros.
Além disso, o regime de colaboração, embora possa vir a ser entendido como
um desafio, dada a falta de experiência das redes atuando conjuntamente, foi
valorizado, especialmente dado seu processo de escuta78 e a sensação de
igualdade79. Destacam-se também o apoio do CIEB, cuja condução colaborou para
73

Conforme informado, embora a execução das ações nos territórios participantes da IEC-BNDES devam ser concluídas
até julho de 2021, o prazo contratual para liberação de recursos do BNDES é até dezembro de 2021.
74
Foi identificada a aplicabilidade dos conceitos adquiridos na IEC-BNDES, especialmente via CIEB, parceiro técnico da
Iniciativa, que já começaram a ser multiplicados para outras áreas e projetos das Secretarias.
75
No entanto, alguns membros do GET ressaltaram estafa, dada à dedicação parcial ao GET, ao acúmulo de funções nas
Secretarias, aos prazos apertados do cronograma da Iniciativa e às burocracias inerentes ao sistema.
76
Esses pontos eram premissas da Chamada e se mostraram fundamentais na implementação da Iniciativa no território.
77
Conclusões tiradas de acordo com a amostra entrevistada.
78
Ressalta-se também que a realização de reuniões presenciais mensais entre GET e representantes do apoio técnico,
permitida pela proximidade dos municípios e pelo apoio dado pelas Secretarias ao projeto, estreitou laços entre os
membros, fortaleceu o trabalho em equipe e a comunicação.
79
Não obstante, há dois pontos de atenção quanto ao regime de colaboração: (i) a percepção, por parte dos municípios,
de que o processo de compras teria sido mais rápido e eficiente se estivesse sob sua responsabilidade e ausência de
entendimento do motivo de centralização das compras no estado e (ii) ruídos quanto à cobertura parcial da Iniciativa
para as escolas municipais em comparação com a estadual, que gerou ressentimentos, incluindo questionamentos de
diretores e professores não contemplados às Secretarias. Em ambas as redes municipais gaúchas, observamos a
mobilização para expandir a IEC-BNDES para essas outras escolas com recursos próprios.
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estabelecer relações transparentes e de parceria, e o baixo grau de interferência
política, com liberdade e apoio fornecidos pelos gestores, governador e prefeitos, para
as Secretarias gerissem e executassem o Projeto de forma autônoma.
Outro aprendizado ressaltado pelos membros do GET foi a compreensão
sobre a importância do equilíbrio entre as quatro dimensões, que além de ter
guiado as ações da IEC-BNDES no território, ficou como premissa para a construção
de projetos que façam uso da tecnologia como aliada pedagógica. Nesse sentido,
também se destaca a consciência sobre a necessidade de ações na dimensão visão,
fundamental para guiar a execução de políticas desse tipo.
Em especial, a experiência do Rio Grande do Sul também evidencia como
fatores externos podem impactar ações propostas, posto que o desafio de lidar
com o desengajamento na rede estadual foi maior do que nas municipais, devido à
greve e aos atrasos nos salários. Ademais, a rigidez burocrática impediu, na visão dos
membros do GET, que fosse feito um trabalho melhor e mais ágil. Esses fatores,
embora dissociados da Iniciativa, precisam ser mapeados e prevenidos, pois podem
atrasar o cronograma de execução e diminuir a efetividade da Iniciativa.
Em suma, a partir da análise crítica das ações nas quatro dimensões e de
aspectos que influenciam de maneira generalizada as dimensões, o caso do Educação
Gaúcha Conectada traz importantes aprendizados e reflexões, sumarizados no
Quadro 10.
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Quadro 10: Principais aprendizados com a implementação do Educação Gaúcha
Conectada
G
E
R
A
I
S

V
I
S
Ã
O

F
O
R
M
A
Ç
Ã
O

Quanto mais experiência e capacidade de liderança os membros das Secretarias
envolvidos na Iniciativa tiverem, maior a probabilidade de dar celeridade a impasses
burocráticos.
A implementação é facilitada quando pautada em dados, adequada às necessidades e
realidades locais e tendo como base a colaboração e trabalho em equipe.
Recursos humanos, físicos e intangíveis já existentes, como experiência dos membros do
GET e existência dos núcleos de tecnologia, devem ser identificados e aproveitados.
Eventos de lançamento deveriam ocorrer mais próximos ao início das formações e
chegada dos equipamentos, de forma a manter o engajamento alto.
Constante reforço e articulação sobre o equilíbrio entre as quatro dimensões para todos os
públicos, especialmente para os atores no chão da escola. Em teoria há equilíbrio entre as
dimensões, mas, na prática, as ações podem ser entendidas de maneira isolada.
Necessidade de engajar não apenas os professores, mas todo o ecossistema, que envolve
também líderes do governo e outras áreas da Secretaria de Educação ou órgãos do
governo necessários para dar encaminhamentos às ações.
Comunicação com atores na ponta deve ser o mais fluida e clara possível, evitando riscos
de erros de interpretação em questionários, por exemplo, fundamentais para mapear a
rede.
Formações devem começar e acabar no mesmo ano letivo, para evitar rupturas, e devem
ser sincronizadas com a chegada dos equipamentos, para não gerar frustrações.
Designação de um ponto focal para as escolas, colaborando para o engajamento dos
atores da ponta e suporte à aplicação da tecnologia: profissional escolhido a partir do
interesse no tema, disponibilidade de horário e facilidade em se comunicar e mobilizar.

R
Conhecimentos apropriados para a curadoria de REDs são, em geral, inexistentes, valendo
E
a organização de grupos de trocas de experiência e ideação e a documentação dos
D
aprendizados.
s
Delegação de profissionais responsáveis, com características de liderança, poder de
I mobilização e conhecimento técnico e experiência com compras para tocar os projetos.
N
F Zelo e rigor técnico na especificação de itens, evitando atrasos.
R
A Mobilização de atores dentro da Secretaria, em outros órgãos do governo e de
fornecedores, de forma a dar celeridade no processo.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A implementação do Educação Gaúcha Conectada permitiu um acúmulo de
conhecimentos que valem ser documentados para futuros projetos. Embora seja
comum que se depare com desafios, a sua identificação, bem como o mapeamento
de riscos e a proposição de soluções, implementadas ou consideradas, aumentam
as chances de sucesso da escalabilidade da IEC-BNDES e a prototipação de políticas
de tecnologia aplicadas à educação.
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Quadro 11: Desafios enfrentados no Educação Gaúcha Conectada e soluções
utilizadas para endereçá-los
Desafios enfrentados /
Riscos identificados
V
I
S
Ã
O

F
O
R
M
A
Ç
Ã
O

R
E
D
s

I
N
F
R
A

Soluções propostas /
Alternativas consideradas

Engajamento dos professores e gestores
Realização de reuniões do GET com as escolas para
escolares, por razões internas à IEC-BNDES, como
alinhar expectativas e engajar docentes e gestores
atrasos na chegada dos equipamentos, e
escolares.
externas, como greves e eclosão da pandemia.
Envolvimento de instâncias superiores, como
Dificuldade de mobilizar membros da Secretaria
secretários e superintendentes de educação,
e setores do governo não-envolvidos na Iniciativa,
chancelando a necessidade de priorizar ações da
especialmente nas etapas iniciais do Projeto.
Iniciativa.
Problemas de comunicação na etapa da
Fortalecimento da comunicação com o GET e
construção da jornada formativa, gerando
exercícios de escuta e troca de conhecimentos entre
desalinhamento de expectativas e atrasos no
GET e Sincroniza, que resultaram em um plano
cronograma.
formativo satisfatório e condizente à realidade local.
Ausência de sincronia entre calendários das
Adaptação do cronograma de formações de modo a
redes municipais e estadual, que impactou a
minimizar atrasos para as redes não impactadas por
decisão sobre a data de início das formações.
greves, separando datas de início por rede.
Alternativas consideradas: (i) contratação de
formadores locais; (ii) manutenção da parceria com
Desafios para a replicação das formações para
a empresa contratada pela IEC-BNDES; (iii) parceria
escolas não atendidas pela Iniciativa.
com instituições de ensino e universidades locais;
(iv) utilização de aparatos existentes, como centros
virtuais de formação.
Dificuldade de consenso na escolha do RED,
Fomento gradual ao processo de troca de ideias e
dado diferenças de linguagem e prioridades
aprendizado contínuo, que levou o grupo a
entre os grupos pedagógico e tecnológico do
reconhecer a necessidade de ter uma visão holística
GET.
sobre os REDs.
Formação de grupo de trabalho de curadoria de
Dificuldade no entendimento e no processo de
REDs, com troca de experiências e ideação entre os
seleção dos REDs.
GETs.
Alternativas consideradas: (i) buscar REDs gratuitos;
Ausência de estratégias de sustentabilidade para
(ii) customizar de acordo com necessidades locais;
os REDs, principalmente dada a carência de
ou (iii) avaliar resultados de REDs oferecidos pela
recursos financeiros.
IEC-BNDES e pleitear recursos nas Secretarias.
Dificuldade de compreensão das escolas do
Utilização de imagens junto à descrição dos
questionário de mapeamento de infra, seja por
equipamentos e delegação de funcionário para
falta de compreensão das especificações
contatar as escolas e explicar os questionários.
técnicas ou por ausência de priorização da tarefa.
Lentidão no processo de compras advinda de
Acompanhamento e cobrança constante da equipe
questionamentos levantados por órgãos
do GET, gerando senso de urgência em integrantes
responsáveis pelas compras no estado.
dos órgãos.
Comunicação próxima e insistente de membros do
Atrasos nas respostas de fornecedores.
GET com fornecedores.
Alternativas consideradas: (i) parceiros da
Riscos para a sustentabilidade das ações de
IEC-BNDES mobilizarem as equipes de gestão que
infraestrutura dada a não priorização da
assumirem as Secretarias; (ii) Secretarias registrarem
Iniciativa, seja pela cultura de descontinuidade
as ações realizadas; (iii) blindar o Projeto com a
de projetos entre gestões ou pela ausência de
aprovação de projetos de lei tornando-o política
documentação de ações.
pública .
Alternativas consideradas: (i) utilização de recursos
Garantia da conectividade adequada nas escolas
próprios dos governos para contratar internet; (ii)
não atendidas pela IEC-BNDES, que dificulta a
realização de parcerias intergovernamentais para
sustentabilidade da Iniciativa.
aquisição de conectividade.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Tendo em vista que este estudo de caso teve como objetivo fazer uma narrativa
do processo de implementação da IEC-BNDES entre o período de janeiro de 2019 e
agosto de 2020, não seria possível adentrar em todas as ações realizadas e questões
identificadas. No entanto, identificou-se algumas vias de pesquisa que podem vir a
ser exploradas. Uma delas trata do processo de compras do Rio Grande do Sul.
Considerado exitoso no âmbito da Iniciativa por uma combinação de fatores, este
estudo de caso traz não apenas informações válidas para os demais membros da
Iniciativa e a sociedade em geral, como também insumos para que seu entendimento
seja aprofundado futuramente.
Ponto pouco explorado, mas de interesse para a Administração Pública e áreas
correlatas, é a relação entre a implementação da Iniciativa e aspectos da gestão
pública, como a rigidez e o papel dos gestores. Em relação ao primeiro ponto, é
interessante investigar se as burocracias mencionadas são inerentes à máquina
pública ou se, de alguma forma, os contratantes da Iniciativa poderiam contribuir para
diminuí-las (ou pelo menos não as agravar). Já no que tange ao papel dos gestores
públicos, vale analisar de que forma características, experiências prévias, habilidades
técnicas e socioemocionais dos membros do GET colaboraram para o sucesso da
Iniciativa. Esses achados podem gerar materiais que, por exemplo, ajudem a traçar
perfis desejados para membros dos GETs ou de cargos específicos.
Explorar a ponta – em especial, professores e gestores escolares – também
seria outra via de pesquisa. Além de identificar sua percepção sobre a Iniciativa, este
estudo é particularmente importante dado o momento – devido à pandemia, esses
profissionais, mais do que nunca, estão expostos à tecnologia – e o local. Pelo histórico
gaúcho de greves e atrasos de salário na rede estadual, entender sua percepção e
mensurar seu engajamento torna-se ainda mais importante. Um maior
aprofundamento sobre o processo de formação também pode contribuir bastante
para o entendimento dos resultados das práticas pedagógicas implementadas.
Destaca-se a possibilidade de explorar, ao fim da implementação, o potencial
impacto da Iniciativa entre as redes gaúchas, posto que, no diagnóstico inicial do Guia
EduTec, as redes municipais já apresentavam maior pontuação na dimensão visão.
Nesse sentido, também torna-se importante a análise sobre quais características das
redes de educação potencializam ou dificultam a implementação de projetos
semelhantes à IEC-BNDES.
Por fim, o acompanhamento das ações da IEC-BNDES nas escolas também
tem grande valor. Visto que as redes apresentam diferenças na gestão das unidades
educacionais, a sustentabilidade das ações pode estar comprometida em algumas
delas, em especial naquelas sem autonomia financeira.
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Anexo
Anexo A –
Conectada

Plano

formativo do Educação Gaúcha

O plano formativo da Sincroniza pré-pandemia conta com cinco trilha criativas
desenvolvidas considerando as oportunidades e dificuldades para o uso pedagógico
da tecnologia no território: (1) Ensino Híbrido; (2) Ensino baseado em Projetos e
introdução à robótica; (3) Ensino baseado em Projetos e educomunicação; (4) Ensino
mão-na-massa e (5) Ensino mão-na-massa - on-line.
Quadro A.1 - Plano de formação original do Educação Gaúcha Conectada
Módulo
Curso

1 - Ensino Híbrido

1

2

Introdução às
metodologias
ativas e ao
ensino híbrido

Ensino híbrido
na prática parte 1

3

4

5

6

RED para
RED para
Ensino híbrido
ensino híbrido ensino híbrido
na prática e alfabetização e alfabetização
parte 2*
- parte 1
- parte 2

Encerramento
do curso e
encontro de
boas práticas

Ensino
baseado em
projetos Introdução à
robótica

Ensino
baseado em
projetos Robótica parte
2

Encerramento
do curso e
encontro de
boas práticas

Ensino
Ensino
baseado em
baseado em
projetos e edu projetos e edueducomunica- comunicação ção - parte 1
parte 2

Encerramento
do curso

Introdução às
2 - Ensino baseado
metodologias
em Projetos e
ativas e ao
introdução à
ensino baseado
robótica
em projetos

Ensino baseado
em projetos parte 1

Ensino
baseado em
projetos parte 2*

3 - Ensino baseado
em projetos e
educomunicação

Introdução às
metodologias
ativas

Ensino baseado
em projetos parte 1

Ensino
baseado em
projetos parte 2

4 - Ensino mão na
massa

Introdução às
metodologias
ativas

Ensino
Ensino mão na
Ensino mão na
mão-na-massa
Ensino mão na
massa e o
massa e
e aprendizagem
massa e
pensamento
computação
criativa: conceitos
eletrônica
computacional
física
e práticas

Encerramento
do curso e
encontro de
boas práticas

5 - Ensino mão na
massa - on-line

Introdução às
metodologias
ativas

Ensino
Ensino mão na
Ensino mão na
mão-na-massa
Ensino mão na
massa e o
massa e
e aprendizagem
massa e
pensamento
computação
criativa: conceitos
eletrônica
computacional
física
e práticas

Encerramento
do curso e
encontro de
boas práticas

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020a.

No modelo remoto, necessário no período da pandemia, cada oficina
presencial do plano formativo foi adaptada para um formato composto por: um
webinário de 1 hora de duração para todas as turmas de um mesmo curso e um
grupo de discussão de 1 hora para cada turma. Não houve alterações na parte on-line
dos cursos. Assim, foi programado para o território, para os meses de junho e
setembro, 23 horas de webinários, 66 horas de grupos de discussão, totalizando 89
horas de formação. A divisão por segmento e rede atendida das formações on-line
está disponível no Quadro A.2:
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Quadro A.2 - Plano de formação adaptado do Educação Gaúcha Conectada
em resposta à pandemia
Curso

Rede Estadual

Redes Municipais

1 - Ensino Híbrido

Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

2 - Ensino baseado em Projetos e
introdução à robótica

Anos Finais do
Ensino Fundamental

Anos Finais do
Ensino Fundamental

3 - Ensino baseado em projetos e
educomunicação

Anos Finais do
Ensino Fundamental

Anos Finais do
Ensino Fundamental

4 - Ensino mão-na-massa

Ensino Médio

-

5 - Ensino mão na massa - on-line

Ensino Médio

-

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020a
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