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Introdução
O presente estudo de caso lança um olhar detalhado sobre a implementação,
no território do Tocantins, 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
tocantinense, nos municípios de Araguaína e Gurupi3, 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 74 escolas públicas de ensino básico das redes estadual e municipais de Araguaína e Gurupi 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 Tocantins. 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 tocantinense, 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 em uma visão detalhada da
implementação da IEC-BNDES no território, mas sem adentrar nos seus resultados.
4

Para uma descrição mais detalhada da Chamada Pública, ver o Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.
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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 Tocantins, 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,
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 território 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.
As entrevistas realizadas seguiram um formato formal e semiestruturado,
envolvendo um roteiro de perguntas pré-elaborado pelo FGV CEIPE/OTec a partir de

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.
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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.
No total, foram realizadas dezoito entrevistas entre os meses de junho e
setembro de 2020, de modo virtual e com duração entre 1 hora e 2 horas 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 cerca 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 TO Ligado
Perfil do entrevistado

Entrevistas
realizadas

Horas de
gravações

Páginas
transcritas

Parceiros da IEC-BNDES

11

15

74

Membros do GET

7

16

50

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

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 Tocantins. Desse modo, seu intuito é construir uma narrativa das
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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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 visa contextualizar o território tocantinense, compilando
informações sobre o Projeto e indicadores educacionais da rede estadual
tocantinense e das redes municipais de Gurupi e Araguaína, bem como os principais
desafios identificados no processo de diagnóstico e as ações propostas.
A seção seguinte explora a implementação da IEC-BNDES no território do
Tocantins nas suas quatro dimensões, apresentando um panorama das ações
previstas e realizadas, das dificuldades encontradas e soluções propostas. Aqui, são
consideradas 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 TO Ligado
No âmbito da IEC-BNDES, o projeto TO Ligado fomenta a aliança entre os
entes federados a fim de avançar na implantação da IEC-BNDES. O Projeto visa
oferecer educação de qualidade na rede do Tocantins por meio do uso pedagógico
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) integradas ao currículo,
desenvolvendo competências para disseminação de informações, produção de
conhecimentos e resolução de problemas. A escolha do território para integrar a
Iniciativa e a seleção das escolas municipais participantes do Projeto foram definidos
por meio de sorteio, conforme os critérios do Edital de Seleção nº 001/201810 para a
Chamada Pública que deu origem à Iniciativa (CIEB, 2019a).
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.
A IEC-BNDES no Tocantins é direcionada ao Ensino Fundamental e Médio em 100%
das escolas urbanas da rede estadual e 50% das escolas urbanas das redes municipais
localizadas nos municípios de Araguaína e Gurupi, por meio de investimentos nas
quatro dimensões estruturantes do PIEC (BNDES, 2018).
Ao todo, foram contempladas 74 escolas, sendo 48 escolas de ensino básico de
Araguaína (17 da rede municipal e 31 da rede estadual) e 26 escolas de Gurupi (8 da
rede municipal e 18 da rede estadual). São atendidos diretamente mais de 30 mil
estudantes e mais de 1600 professores (CIEB, 2019a; INEP, 2020; BNDES, 2020).
Tabela 2: Principais números do TO Ligado
Município

Escolas
Rede
Rede
Municipal Estadual

Professores
Total

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Alunos
Total

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Total

Araguaína

17

31

48

294

795

1.089

5.842

16.183

22.025

Gurupi

8

18

26

158

357

515

2.896

7.599

10.495

Total

25

49

74

452

1.152

1.604

8.738

23.782

32.520

Total IEC-BNDES
e % do total11

176
(14%)

219
395
3.116
5.563 8.679 57.037 106.720
(22,3%) (18,7%) (14,5%) (20,7%) (18,5%) (15,3%) (22,3%)

163.757
(19,8%)

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 TO Ligado, o foco recaiu sobre o
planejamento do Projeto e a execução de ações para sua aplicação na ponta. O GET
teve papel fundamental no processo de formulação, gestão e coordenação, tomando
ações para capitanear a execução do Projeto. O GET tocantinense é composto por
representantes das áreas pedagógicas e de TI das secretarias municipais de
Araguaína e Gurupi e por representantes da rede estadual, tanto por profissionais
alocados na Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Governo do estado do

10

O Edital de Seleção Nº 001/2018 está disponibilizado no site do OTec.
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.
11
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Tocantins (SEDUC) quanto nos Núcleos Regionais de Ensino do estado em Araguaína
e Gurupi.
Com a função de articular e cooperar diretamente com a IEC-BNDES na
formulação e gestão do Projeto e de promover o engajamento e monitoramento local
das ações, o GET se constitui como peça fundamental para que a realização da
Iniciativa seja adaptada e apropriada para a realidade local. Entre suas atividades, atua
como mediador entre as redes participantes e os diversos atores da Iniciativa para a
troca de experiências e aprendizado institucional. O GET caracteriza-se pela sua
atuação em regime de colaboração, desenvolvendo ações nas quatro dimensões
estruturantes da Iniciativa. Além disso, o GET participa como ator principal dos
Encontros Nacionais, das visitas periódicas para realização de assessoria do CIEB, de
atividades de apoio e integração, sistematização, repasse e troca de informações e
dados sobre a IEC-BNDES. Em nível supralocal, articulam diretamente com o BNDES
e o CIEB, além do MEC, para obter apoio técnico e pedagógico especializado, rever e
ajustar planos, trocar experiências, desafios e resultados, entre outras atividades de
gestão, implementação e monitoramento de seus respectivos projetos.

I.

Diagnóstico das quatro dimensões

O Projeto foi inicialmente discutido pelos gestores e equipes técnicas das
Secretarias de Educação Estadual e Municipais de Araguaína e Gurupi em 2018, a
partir da aplicação do Guia EduTec12. A ferramenta, on-line e gratuita desenvolvida
pelo CIEB, faz um diagnóstico do grau de adoção de tecnologia educacional por
professores e escolas de redes públicas de ensino. Detalhado em torno das quatro
dimensões, o documento tem seu resultado estruturado a partir de quatro níveis de
adoção de tecnologias: emergente, básico, intermediário e avançado. 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 (BNDES, 2020).
De acordo com o diagnóstico do Guia EduTec, as escolas do Tocantins
apresentavam, de maneira geral, nível básico de infraestrutura e formação e estavam
transitando entre o nível básico e intermediário nas dimensões visão e REDs,
conforme evidencia a Figura 1 (CIEB, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d).
Em relação aos resultados específicos nas escolas dos municípios
contemplados pela IEC-BNDES, em Araguaína observou-se que, tanto na rede
municipal quanto estadual, as dimensões menos desenvolvidas seriam infraestrutura
e formação (ambas apresentando nível básico) e as demais transitando entre o básico
e intermediário. Em Gurupi, em ambas as redes, a dimensão menos desenvolvida foi a
formação (com nível básico), com a visão e infraestrutura transitando entre o básico e
intermediário, e a dimensão de RED sendo a mais desenvolvida, única já em estágio
intermediário (CIEB, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d).

12

O diagnóstico das redes inscritas na Chamada Pública foi um condicionante do Edital para protocolar do projeto do
BNDES.
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Figura 1: Diagnóstico geral do Guia EduTec nas redes estadual e municipal de
Araguaína e Gurupi

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

O diagnóstico por dimensão da Figura 2 ressalta esses achados e evidencia
outros. Percebe-se a disparidade entre as redes no que tange à distribuição das
escolas em cada uma das dimensões, com exceção da dimensão REDs, que é a mais
homogênea. Ressalta-se, entretanto, que, como cada uma das redes apresenta
características intrínsecas, tem-se como premissa a não comparabilidade dos
resultados. Os resultados do diagnóstico apenas apontam que é preciso levar em
consideração o contexto local para se definir as propostas de ação, visto que os níveis
de adoção de tecnologia variam (CIEB, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d).
Figura 2: Diagnóstico por dimensão do Guia EduTec nas redes estadual e
municipal de Araguaína e Gurupi

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

Na devolutiva, os territórios acessaram seus principais pontos positivos e a
desenvolver, conhecimento que colaborou para se ter mais clareza sobre os próximos
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passos para elevar os níveis de adoção de tecnologia nas escolas. Como meta,
estipulou-se que todas as escolas deveriam subir um nível em todas as
dimensões, independentemente do ponto de partida.

II.

Desafios educacionais

Além do diagnóstico das redes sobre o uso de tecnologias, o projeto territorial
do Tocantins também destacou os principais desafios educacionais apresentados por
suas redes estadual e municipais. Dentre os resumidos no Quadro 1, o território
elencou os baixos índices no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e
os altos índices de evasão, repetência, abandono e distorção idade-série13.
Quadro 1: Principais desafios educacionais do TO Ligado
▪

Deficiências na alfabetização e letramento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

▪

Desenvolvimento das habilidades de leitura e letramento científico em Língua
Portuguesa e Matemática

▪

Evasão na transição entre Ensino Fundamental e Médio e agravada no Ensino Médio

▪

Desinteresse do aluno pelo currículo e processo de aprendizagem
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 Tocantins para oferecer educação
de qualidade por meio das TDICs integradas ao currículo, apresentadas no projeto
protocolado enviado ao BNDES em 2018, foram elaboradas levando em conta tais
premissas.
Ao longo de 2019, o projeto territorial passou por um processo de refinamento
e adaptações a partir de uma série de atividades e exercícios desenvolvidos junto ao
CIEB e ao BNDES, no que diz respeito aos desafios educacionais e objetivos centrais e
às principais etapas e ações previstas14. Os Encontros Nacionais promovidos pela
IEC-BNDES atuaram como momentos importantes de revisão dos projetos territoriais
e troca de conhecimentos entre membros do GET. 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, chegando-se a um desafio principal por
segmento/etapa de ensino (Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio), conforme demonstrado no Quadro 2.

13

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.
14
O processo de modificação dos projetos naturalmente exigiu um esforço de assessoria maior do CIEB e do Banco, mas
foi considerado etapa importante para a implementação da Iniciativa e parte do aprendizado mútuo.
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Para trabalhar os desafios educacionais identificados foram selecionadas
práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia, com o objetivo de
orientar o uso pedagógico da tecnologia pelo professor. Para cada etapa de ensino,
elencou-se um único desafio educacional e uma prática inovadora, dentre as seis
práticas pedagógicas15 apresentadas pela equipe do CIEB no I Encontro Nacional da
IEC-BNDES, realizado de 16 a 18 de janeiro de 2019, o Tocantins selecionou: ensino
baseado em projetos, aulas mão na massa e ensino híbrido: rotação por estações16.
O ensino baseado em projetos refere-se à incorporação de metodologias
ativas que utilizam projetos como foco central do ensino, integrando, na maioria das
vezes, duas ou mais áreas do conhecimento e promovendo o papel protagonista dos
alunos. Os projetos começam por uma pergunta norteadora e apresentam etapas
para serem realizadas até a elaboração de um produto. As aulas "mão-na-massa", por
sua vez, são experiências de aprendizagem que, por meio do processo concreto de
produção de artefatos, visam aproximar a ciência do cotidiano dos estudantes. Nesse
cenário, o professor é o orientador responsável por auxiliar e alinhar as produções dos
estudantes com as disciplinas curriculares, promovendo engajamento com o
conteúdo. Por fim, o ensino híbrido: rotação por estações consiste em uma
abordagem que promove integração entre o ensino presencial e propostas on-line,
valorizando as melhores formas de oferecer diferentes experiências de aprendizagem
aos estudantes (CIEB, 2019b).
Assim, para anos selecionados dos Anos Iniciais (1º, 2º e 3º anos) e Anos Finais
do Ensino Fundamental (6º e 9º anos17) foi escolhido o ensino híbrido para trabalhar
com o desafio da alfabetização e letramento, respectivamente. Para as séries
selecionadas do Ensino Médio (1ª e 2ª séries) foram escolhidos ensino baseado em
projetos e aulas mão na massa para trabalhar o engajamento e protagonismo dos
alunos. É importante ressaltar que Tocantins foi o único território a selecionar duas
práticas para um dado desafio e etapa, articulando a aula mão-na-massa com a
aprendizagem baseada em projetos.
Quadro 2: Detalhamento dos desafios educacionais e práticas pedagógicas
inovadoras do TO Ligado por etapa de ensino
Anos

Desafio Educacional

Prática Pedagógica Inovadora

1º, 2º e 3º anos do
Ensino Fundamental

Alfabetização

Ensino Híbrido: rotação por estações

6º e 9º anos do
Ensino Fundamental

Letramento

Ensino Híbrido: rotação por estações

1ª e 2ª séries do
Ensino Médio

Engajamento/
protagonismo

Ensino baseado em projetos +
aulas mão na massa
Fonte: BNDES, 2020a.
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Ensino personalizado, Ensino híbrido: rotação por estações, Aulas enriquecidas por tecnologias, Aulas mão-na-massa,
Ensino baseado em projetos e Sala de aula invertida.
16
As práticas foram selecionadas dentre as apresentadas aos GETs pelo CIEB. Todas as opções baseiam-se em
metodologias consolidadas e os territórios, incluindo o Tocantins, escolheram as que mais poderiam colaborar na
concretização dos resultados esperados. As alternativas não escolhidas eram: ensino personalizado, aulas enriquecidas
por tecnologias e sala de aula invertida.
17
Para os Anos Finais, o GET optou por focar nos anos de transição, 6º e 9º ano, quando há mais evasão.
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Esta correlação entre os desafios educacionais e as práticas pedagógicas
inovadoras serviu para orientar a implementação da Iniciativa em todas as quatro
dimensões, desde a pactuação das ações com as escolas e profissionais das redes
escolares, passando pela elaboração dos planos de formação e os planos para
aquisição de REDs, até a escolha dos equipamentos a serem adquiridos. O Quadro 3
apresenta os resultados esperados com o Projeto TO Ligado.
Quadro 3: Resultados esperados do TO Ligado
▪ Melhoria dos índices de alfabetização e letramento com foco nos 1º e 2º anos do Ensino
Fundamental (Anos Iniciais) e visão de consolidar o ciclo até o 5º ano
▪ Desenvolvimento das habilidades de leitura e do letramento em Língua Portuguesa,
Matemática e letramento científico nos Anos Finais do Ensino Fundamental
▪ Redução da evasão escolar na transição entre Anos Finais do E. Fundamental e E. Médio
▪ Maior estímulo aos alunos do Ensino Médio, visando o aumento de interesse pela aula
Fonte: CIEB, 2019a.

Segundo os entrevistados, o principal desafio nesta etapa inicial de
construção do Projeto TO Ligado foi desenhar um projeto único que contemplasse
as necessidades de ambas as redes de ensino, especialmente porque o nível de
maturidade de cada dimensão é diferente em cada uma das redes18, conforme
evidenciado pela Figura 2.
Cabe ressaltar que a focalização de desafios e práticas pedagógicas,
trabalhada ao longo do primeiro ano de implementação, constitui 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. No entanto, o GET ressaltou ter tido dificuldades para
estruturar o Projeto integrando as quatro dimensões e relacionando os desafios
educacionais às práticas pedagógicas, devido ao fato de que não tinham experiência
em desenho de projetos no escopo das quatro dimensões (visão, formação, REDs e
infraestrutura).
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 gera
aprendizados ao longo do processo que precisam e devem ser incorporados
buscando-se o alinhamento das ações e posterior escalabilidade.
No próximo capítulo, o processo de implementação do TO Ligado será
destrinchado, destacando as suas principais ações, bem como desafios, aprendizados,
legados e demais pontos de destaque encontrados a partir da análise documental e
entrevistas realizadas.
18

Segundo um dos entrevistados, as três redes possuem muita formação pedagógica para os professores, mas carência
de formação tecnológica. Nas redes estaduais dos dois municípios, a infraestrutura precisa ser melhorada, assim como a
visão dos gestores sobre como a tecnologia ajuda nos desafios educacionais. A rede municipal de Gurupi, possui uma
infraestrutura melhor, com todas as 8 escolas do Projeto detendo equipamentos, contribuindo para uma visão mais
madura por parte dos gestores sobre o uso da tecnologia. Na rede municipal de Araguaína, ela ainda é muito limitada, e
plataformas educacionais não são utilizadas de forma intensiva e a visão dos gestores é um pouco comprometida, tendo
em vista a carência de uso das tecnologias na rede.
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Implementação do TO Ligado
Este capítulo tem como objetivo descrever o processo de implementação da
IEC-BNDES entre janeiro de 2019 e agosto de 2020. É importante salientar que,
durante esse período, a implementação da Iniciativa se concentrou no planejamento
e execução de ações de cunho burocrático por parte do GET. Assim, esta seção irá
apresentar uma narrativa das ações realizadas no Projeto TO Ligado, incluindo o
diagnóstico da implementação nas quatro dimensões, destacando o que foi feito, os
desafios e dificuldades enfrentados, as soluções encontradas e os aprendizados
adquiridos em cada processo e dimensão.
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, também é evidente aqui,
visto que o GET19 é formado por membros da Secretaria Estadual de Educação e das
Secretarias Municipais de Araguaína e Gurupi. A composição em termos de número
de representantes das redes e das respectivas áreas de TI e pedagógica foi
considerada equilibrada pelos entrevistados. No entanto, é importante destacar que
nenhum dos membros tinha trabalhado em regime de colaboração em outros
projetos, ainda mais em sua concepção.
Dentre os legados destacados dentro do GET, ressaltam-se as trocas de
conhecimento entre os membros, que fomentaram tomadas de decisão
ponderando a parte tecnológica e pedagógica. Além disso, serviu para quebrar alguns
paradigmas, pois antes as áreas eram vistas como caixas separadas20. O Projeto
contribuiu para ampliar a integração entre estas áreas, indicando que o equipamento
tecnológico também se justifica para fins pedagógicos. Também se destacam os
ganhos relativos à construção do regime de colaboração, que apesar de ter sido
relatado como um desafio no início do Projeto, é tido como um ganho importante.
As principais ações do Projeto 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 tocantinense, bem como questões
transversais que colaboraram ou dificultaram a implementação.

19

Cada território da IEC-BNDES possui um GET - Grupo Especial de Trabalho 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 Tocantins, nos referimos ao GET como um todo.
20
TI era vista apenas para resolver questões de informática, como um dos membros do GET reforçou.
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Figura 3: Principais ações do TO Ligado

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

I.

Visão

Visão é a compreensão compartilhada sobre o papel potencialmente
desempenhado pelas tecnologias digitais no processo de aprendizagem e no
cotidiano escolar. Na IEC-BNDES, ela é uma dimensão transversal às demais, pois
deve orientar e coordenar as respectivas ações e garantir o equilíbrio entre elas. Por
esta razão, esforços iniciais para a adoção eficaz de tecnologias digitais na educação
precisam se concentrar na construção da visão que irá mobilizar suas diretrizes e
ações. Ao longo de 2019 e 2020, cinco marcos da dimensão visão foram
implementados no Projeto TO Ligado:
Quadro 4: Marcos do TO Ligado 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 um evento em Gurupi e
Araguaína

▪

Encontros, palestras e reuniões de sensibilização dos atores escolares

▪

Criação do site do TO Ligado

▪

Elaboração do Guia dos Gestores Escolares
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Após a definição dos desafios educacionais e das práticas pedagógicas foi
realizado o lançamento institucional do Projeto TO Ligado nas redes de ensino
contempladas pela Iniciativa e a pactuação do convênio entre estado e municípios
para a fase de implementação. Em Gurupi, o lançamento foi realizado em 28 de
março de 2019 e, em Araguaína, no dia 02 de abril de 2019. Ambos os eventos
contaram com a participação dos secretários de educação, prefeito, professores,
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gestores escolares, representantes do BNDES e CIEB e dos parceiros privados
Fundação Lemann e Itaú Social (BNDES, 2020).
Durante o lançamento oficial da Iniciativa, o GET promoveu reuniões com os
gestores das escolas contempladas para compartilhar, de forma mais detalhada, os
objetivos e as próximas ações da Iniciativa. Na ocasião, foi assinado um termo de
adesão, firmando o compromisso das escolas com o Projeto. Esta ação foi de grande
importância, pois o apoio e engajamento da equipe gestora é essencial para a
implementação da Iniciativa nas redes de ensino.
Para deixar os gestores e professores a par da implementação do Projeto, e
tendo em vista que muitas das etapas da implementação precisavam de sua
colaboração (ex.: aplicação de questionários e coleta de dados sobre as escolas), os
membros do GET de Araguaína e Gurupi adotaram algumas estratégias de
comunicação com esses atores. Em Gurupi, a Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) realizou reuniões mensais com os gestores escolares de suas 16 escolas
municipais e a IEC-BNDES foi integrada à pauta das discussões regulares.
No entanto, como apenas 8 escolas são contempladas pela Iniciativa (50% da
rede municipal), reuniões específicas com apenas os representantes destas escolas
eram agendadas para discussões e tomadas de decisão. De acordo com os
representantes do GET de Gurupi, esses encontros ocorriam conforme a necessidade sem periodicidade definida -, como para apresentar o plano de formação, discutir os
espaços onde seriam essas formações, como se iriam organizar as turmas de acordo
com a agenda dos professores, entre outros. Por sua vez, os gestores e coordenadores
faziam a interlocução do Projeto junto com os professores. Além dessas reuniões mais
formais, o uso do WhatsApp como importante canal de comunicação também foi
ressaltado.
Os integrantes do GET na rede municipal de Araguaína, também faziam
reuniões presenciais com os gestores escolares das 17 escolas contempladas pela
IEC-BNDES, e mantiveram-se em contato com eles via diferentes canais, como e-mail
e WhatsApp. Ressaltaram que, como conheciam pessoalmente os professores e
gestores, a comunicação fluiu bem com todos. Este ponto evidencia que redes
menores e com relações mais próximas podem ser mais beneficiadas ao longo da
implementação da Iniciativa, visto que nessas torna-se mais fácil a comunicação e o
engajamento dos atores.
Diferentemente da rede municipal, a comunicação com gestores e
professores das escolas estaduais era realizada via técnicos das Diretorias Regionais
de Educação (DRE) de Araguaína e Gurupi, os quais conhecem a realidade das escolas
e professores por estarem mais próximos a eles. Segundo representantes da rede
estadual entrevistados, estes técnicos comunicavam-se por meio de grupos de
WhatsApp com gestores, coordenadores e demais membros da equipe escolar,
organizando reuniões em cada unidade escolar e enviando e-mails e memorandos,
quando era necessário uma comunicação formal. De acordo com os entrevistados, a
frequência de comunicação ocorreu de acordo com a necessidade de cada escola e
território, sendo os DREs também responsáveis pelo repasse da coleta de dados, de
mapeamentos e informações feitas nas escolas para a equipe técnica da SEDUC,
localizada em Palmas.
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Sobre a receptividade da IEC-BNDES por parte dos professores e gestores
escolares, os entrevistados afirmaram que o engajamento com o Projeto passou por
algumas fases. Inicialmente, foi bem recebido pela grande maioria e gerou bastante
expectativa nas escolas, principalmente pela oportunidade de aquisição de novos
equipamentos. Alguns professores foram mais resistentes, pois consideraram que o
Projeto, assim como outros previamente implementados, não traria resultados
esperados. Mas, de modo geral, ficaram bastante engajados e interessados em
entender melhor como o Projeto iria atender suas necessidades na sala de aula. No
entanto, os atrasos na implementação do Projeto, seja no processo de compras de
infraestrutura, na aquisição dos REDs e nas formações21, agravados ainda mais pela
pandemia da Covid-19, geraram algum grau de desmotivação e também
questionamentos sobre quando e como o Projeto chegaria, de fato, aos alunos.
Além dessas ações de engajamento com os gestores e professores, foi realizada
também a criação de uma página do Projeto TO Ligado no site da SEDUC para
promover uma maior divulgação do Projeto nas redes. A página contém a descrição e
principais etapas do TO Ligado, bem como informações sobre as formações docentes.
Outra medida para garantir o engajamento das escolas na Iniciativa foi a
confecção do Guia do Gestor Escolar22. O objetivo do Guia é sugerir ferramentas e
estratégias que permitam a divulgação e o desenvolvimento efetivo das atividades
previstas do Projeto TO Ligado nas quatro dimensões. Voltado para os gestores
escolares, o Guia tem ainda o intuito de orientá-los com sugestões de ações e
estratégias, além de materiais de referência e inspirações, para que possam desenhar
e implementar processos que impactem a gestão, o ensino e a aprendizagem (CIEB,
2019c).
A entrega do Guia do Gestor Escolar estava inicialmente planejada para
fevereiro de 2020, antes do início do período letivo, durante evento com os gestores
das escolas contempladas pela IEC-BNDES em cada município. O objetivo era que sua
entrega fosse casada com a chegada dos equipamentos nas escolas. No entanto,
como a compra dos equipamentos atrasou, a entrega do Guia foi postergada e até
agosto de 2020 não havia sido realizada.
Os representantes das redes municipais no GET também ressaltaram que o
fato de 50% das escolas nessas redes serem contempladas pela Iniciativa23 gerou
questionamentos por parte dos gestores escolares, que não compreenderam o
motivo da escolha. Outro ponto de discussão foi em relação à destinação dos recursos
do BNDES para o estado - responsável por conduzir o processo de aquisição de
equipamentos para as redes municipais e estaduais. Os representantes das redes
municipais consideraram que a tomada de decisão concentrou-se na equipe alocada
na SEDUC. Segundo essa percepção, o estabelecimento de um regime de
colaboração trouxe um ônus no que tange à burocracia, dada a necessidade de
respeitar os trâmites próprios das três redes envolvidas. Em sua opinião, certos

21

Cada um desses processos e suas particularidades serão detalhados nas próximas seções.
Em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação dos quatro territórios participantes da Iniciativa, o
CIEB elaborou um Guia para cada território.
23
Cabe ressaltar que a definição da porcentagem de escolas municipais (50%) e estaduais (100%) atendidas pelo Projeto
em cada cidade foi um critério previsto pela Chamada Pública e não escolha do estado.
22

Iniciativa BNDES Educação Conectada

23

processos seriam evitáveis caso a implementação fosse concentrada nas redes
municipais24, onde, em tese, há menos burocracia.
Percebe-se que a IEC-BNDES foi responsável por estimular um regime de
colaboração nas três redes de ensino participantes da Iniciativa, que apesar de terem
trabalhado em regime de colaboração em outros programas e projetos, ressaltaram a
maior complexidade do TO Ligado. A existência das quatro dimensões demandou
diálogo e compreensão acerca de cada uma delas, o que representou um desafio
inicial na implementação. Portanto, um aprendizado para essas redes foi trabalhar
em colaboração com setores tão diferentes, tanto dentro da mesma instituição
quanto de outras instituições e entre redes de ensino25.
Quando questionados sobre a visão integrada das dimensões, percebe-se
que ela se tornou um dos principais legados da IEC-BNDES para a gestão de suas
redes. Alguns entrevistados citaram que em outros projetos se preocupavam apenas
com a parte pedagógica, enquanto a parte de infraestrutura ficava sob a
responsabilidade de outros setores; eram silos, cada um preocupado com a sua parte.
Um deles frisou que o Projeto TO Ligado promoveu a busca ativa de informações em
diferentes frentes de conhecimento, a necessidade de integrar outras áreas e a
mudança do paradigma sobre a tecnologia na educação. Nesse sentido, o Projeto
promoveu a ressignificação do conceito do uso pedagógico da tecnologia,
evidenciando a importância do olhar para as quatro dimensões.

II.

Formação

Na IEC-BNDES, formação é a dimensão responsável por desenvolver as
habilidades e competências necessárias para os professores fazerem uso efetivo de
tecnologias digitais, tomando como referência as práticas pedagógicas priorizadas no
Projeto TO Ligado. Para alcançar este macro-objetivo, os principais marcos dessa
dimensão foram:
Quadro 5: Marcos do TO Ligado implementados na dimensão formação
▪

Mapeamento de competências digitais de professores

▪

Jornada para desenvolvimento dos planos de formação

▪

Plano territorial de formação de professores

▪

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

Em abril de 2019 ocorreu a primeira ação da Iniciativa no território referente à
dimensão Formação: o mapeamento de competências digitais dos professores das
escolas contempladas pela IEC-BNDES, a fim de fornecer um diagnóstico das suas
necessidades. Ele foi realizado por meio da ferramenta on-line e gratuita desenvolvida
pelo CIEB - a Autoavaliação de Competências Digitais dos Professores. O questionário
24

Como exemplo, os representantes das redes municipais no GET relataram que teriam maior agilidade para tocar a
execução do processo formativo. Cabe ressaltar, entretanto, que a agenda das formações foi amplamente discutida e
acordada entre as redes municipais e estadual, de forma a respeitar os calendários e atender às especificidades de cada
uma.
25
Não apenas trabalhar conjuntamente, mas com a necessidade de integrar as quatro dimensões. Segundo os membros
do GET, a IEC-BNDES trouxe uma visão ampla para suas redes sobre o uso da tecnologia para fins pedagógicos.
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aplicado é dividido em 3 áreas (pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento
profissional), onde 12 competências são avaliadas em 5 níveis de apropriação exposição, familiarização, adaptação, integração, transformação (CIEB, 2019d).
O mapeamento, ilustrado na Figura 4, forneceu às redes os níveis de
apropriação dos professores quanto ao uso de tecnologias, possibilitando a
identificação das competências que deveriam ser desenvolvidas pelos docentes. No
que diz respeito ao uso de tecnologias como instrumento pedagógico, 30% dos
professores da rede estadual estão no nível de Integração, 53% no de Adaptação e 15%
no de Familiarização. Em Araguaína, a maior parcela dos professores das escolas
municipais está no nível Adaptação (48%) e Integração (36%), e 13% em Familiarização.
Em Gurupi, os professores da rede municipal encontram-se entre os níveis de
Familiarização (15%) indo para Adaptação (38%) e Integração (38%) (CIEB, 2019d).
Figura 4: Mapeamento das competências digitais dos professores no TO Ligado

Nota: Autoavaliação de Competências Digitais dos Professores no que tange o uso
pedagógico de tecnologias. Fonte: CIEB, 2019d.

Com base no diagnóstico das competências digitais dos professores, o passo
seguinte foi a elaboração do plano de formação territorial26 que deveria atentar-se
também para os desafios educacionais e as práticas pedagógicas escolhidas.
A construção deste plano contou também com uma jornada formativa para
gestores educacionais, desenvolvida pelo Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), sob supervisão técnica do CIEB. A
jornada de formação para gestores educacionais foi realizada entre abril e julho de
2019, com participação de representantes da área pedagógica de todos os territórios
contemplados pela IEC-BNDES e abrangeu a produção de conteúdo formativo,
formação à distância e oficina presencial (que ocorreu no II Encontro Nacional). A
jornada teve como objetivos específicos: apresentar componentes teóricos e práticos
sobre a formação de professores visando a construção do plano de formação
continuada para uso pedagógico das tecnologias digitais; e expor práticas
pedagógicas inovadoras a fim de capacitar gestores educacionais para conduzirem
formações no tema (FGV CEIPE; OTEC, 2020).
O plano de formação elaborado pelo GET construiu as bases para a execução
das formações. Segundo os entrevistados, uma dificuldade que encontraram nessa

26

Ver Anexo A – Plano formativo do TO Ligado.
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etapa foi a elaboração da parte financeira do plano27, pois a equipe não tinha
experiência nessa área, o que demandou buscar auxílio em setores que tinham
expertise no tópico. Também foi ressaltado que a definição dos temas e objetivos da
formação a fim de atender às necessidades das escolas exigiu esforços por parte do
GET, já que os professores não foram consultados nesse processo. Logo, pelo fato de o
plano ter sido elaborado por membros das secretarias de educação que tinham uma
vivência maior de gestão do que do chão de escola, foi preciso buscar informações
sobre os diversos segmentos para escrevê-lo. A impressão é de que esse processo, que
ocorreu entre junho e julho de 2019, poderia ter sido mais fluido se tivesse
envolvido os professores.
Cabe mencionar também que, no início, os territórios não sabiam quem iria
aplicar as formações – se seriam contratadas via parceiro externo ou pelas próprias
redes. Os entrevistados dos municípios ressaltaram que seria um desafio para as
redes municipais contratar uma empresa para realizar as formações, principalmente
pela questão financeira, pois os recursos inicialmente previstos para as estas tiveram
que ser realocados para a compra de infraestrutura28. Além disso, ressaltaram que as
equipes das secretarias não tinham tempo ou capital humano suficientes para um
Projeto tão grande, visto que são enxutas e altamente demandadas por outros
projetos.
Ao final, a execução das formações em todos os territórios ficou a cargo da
empresa Sincroniza Educação29, que aplicou as formações após revisão do plano de
formação territorial elaborado pelo GET. Em todos os territórios, os planos precisaram
sofrer ajustes para garantia da padronização dos processos formativos30.
É importante aqui destacar a diferença entre as redes municipais e estadual no
tocante à presença ou não de uma equipe de formação em tecnologias
educacionais. No âmbito estadual, a SEDUC possui 13 assessores de tecnologias e
mídias educacionais, sendo um em cada DRE. Conta ainda com uma Gerência de
Tecnologias e Mídias Educacionais com 9 técnicos31, responsáveis pelas plataformas
de aprendizagem virtual32 e pela formação de profissionais da educação e alunos em
Tecnologias Educacionais. O município de Gurupi, por sua vez, conta com dois
supervisores pedagógicos de TDICs lotados na coordenação pedagógica da SEMED e,
nas escolas, com um auxiliar administrativo das tecnologias nos Laboratórios de
Tecnologias e Educação Inclusiva (LABIN). Além dos dois supervisores pedagógicos de
TI, tem um setor de Tecnologias da Informação com quatro servidores que trabalham
diretamente no apoio e suporte técnico às escolas. Por outro lado, o município de
Araguaína não possui suporte técnico para Formação em tecnologias educacionais
para professores e alunos (IEC-BNDES, 2019a).

27

Por exemplo: cálculo do pagamento do formador, diária, lanches, entre outros.
Os custos para contratação da empresa responsável pelas formações foram assumidos pelos parceiros da IEC-BNDES,
e houve realocação do recurso do BNDES anteriormente destinado à formação para infraestrutura.
29
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
Esse processo, no entanto, manteve as práticas pedagógicas e REDs originalmente priorizados e a definição de
atender aos desafios educacionais específicos de cada território.
31
Alguns dos profissionais são especialistas em tecnologias educacionais e todos possuem cursos na área e atuam como
formadores em tecnologias e mídias educacionais.
32
AVAMEC, e-ProInfo, Moodle, Escola Digital - tocantinsdigital.seduc.to.gov.br - em implantação.
28
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O plano formativo era composto por cursos híbridos, oferecidos nos formatos
on-line e presencial. Inicialmente prevista para setembro de 2019, a primeira formação
foi realizada em novembro de 2019, contemplando professores dos Anos Iniciais e
Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e os gestores e técnicos escolares das
escolas participantes da IEC-BNDES. Em fevereiro de 2020, foi realizado o segundo
módulo das formações. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, os demais
módulos passaram a ser ministrados no modelo remoto33, iniciado em junho de 2020
e com previsão de término em outubro do mesmo ano34.
Segundo os entrevistados, o atraso no início das formações deveu-se a dois
motivos: (i) ao fato da contratação da empresa Sincroniza pelo Comitê Gestor da
IEC-BNDES ter sido formalizada em setembro de 2019; e, (ii), à necessidade de
encontrar uma data compatível com o calendário letivo das escolas das redes
estadual e municipais. Como o regime de colaboração era pressuposto do Projeto TO
Ligado, o GET optou por realizar nas mesmas datas as formações das redes
municipais e estaduais. Os entrevistados pontuaram que o alinhamento das agendas
foi difícil, dadas as particularidades dos calendários escolares. Sendo assim, ainda que
fosse uma oportunidade de realizá-las de forma colaborativa, a fim de exercitar ainda
mais a premissa da Chamada, cabe reavaliar se a colaboração na conciliação das
formações teve saldo positivo. Contudo, embora que tenha trazido alguns custos
para a implementação do projeto, acredita-se que o estabelecimento do regime de
colaboração favoreça a efetividade das ações, a sustentabilidade do Projeto, a
pluralidade e a otimização dos recursos.
O plano era que as formações fossem realizadas quando os equipamentos
chegassem às escolas, possibilitando a célere aplicação do que foi aprendido e
evitando um intervalo entre o ensino e a aplicação das práticas pedagógicas
inovadoras. No entanto, devido aos atrasos no processo de compras e à incerteza da
data de disponibilização dos itens nas escolas, optaram por iniciar as formações em
novembro de 2019, de forma a tentar cumprir o calendário inicialmente planejado,
que tinha como previsão finalizá-las em junho de 2020. O GET relatou também que
começar as formações no final do ano letivo não era ideal, pois nesse período os
professores estão muito atarefados com as provas finais e perto das férias.
Ainda assim, o GET relatou que a ansiedade, em função do que foi apresentado
no evento de lançamento do projeto, em abril de 2019, e a vontade de ver o Projeto de
fato acontecendo, fizeram com que optassem por iniciar a formação o quanto antes.
Acreditavam que assim manteriam os professores engajados e incutir-se-ia neles a
percepção de que o Projeto tinha começado, mesmo na ausência dos equipamentos.
Essa decisão foi tomada visto que o GET foi inquirido por professores e gestores, que
passaram a achar que o TO Ligado seria mais uma promessa, além de que precisavam
ser recordados acerca do funcionamento do Projeto.
No entanto, por causa da pandemia, os demais módulos das formações
foram aplicados no modelo remoto. Nesse formato, a parte on-line dos cursos
continuou como prevista originalmente. No entanto, as oficinas presenciais que ainda
não tinham sido aplicadas, as quais originalmente teriam duração de 4 horas cada,
foram adaptadas para (SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020a):
33

Ver adaptações decorrentes da pandemia em Anexo A – Plano formativo do TO Ligado.
As formações foram concluídas em outubro de 2020, mas por estarem fora do período aqui analisado, não tiveram os
resultados incluídos neste documento.
34
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▪

Um webinário de 1 hora para todas as turmas de um mesmo curso;

▪

Um grupo de discussão de 1 hora para cada turma.

Segundo os membros do GET, a adaptação para o modelo inteiramente
remoto foi custosa. A primeira dificuldade foi encontrar uma data compatível para
as três redes começarem as formações remotas. Isso porque, depois da paralisação
inicial com a pandemia, o retorno às aulas ocorreu em datas diferentes para cada
rede: a rede estadual retornou em maio/2020 e as redes municipais apenas em
junho/2020. A solução foi a rede estadual começar as formações dos professores do
Ensino Médio em maio, já que as redes municipais não contemplam esta etapa de
ensino. Apenas em junho, após o retorno das férias das redes municipais, as
formações para os demais públicos foram retomadas35, dessa vez, atingindo todas as
três redes de ensino.
Segundo membros do GET, durante a pandemia, os professores sinalizaram o
excesso de demandas neste período. Além das formações com a Sincroniza, que
envolvia assistir às aulas e realizar as atividades do curso, eles também tinham que
adaptar suas aulas para o modelo on-line. Somado a isso, havia as formações on-line
aplicadas pelas Secretarias de Educação para auxiliá-los na construção de planos de
aula remotos. Dessa forma, a sobrecarga do corpo docente gerou dificuldades no
acompanhamento efetivo das formações. Devido a esses fatores, alguns membros
do GET relataram a preocupação com possíveis déficits no grau de absorção dos
conteúdos das formações da IEC-BNDES.
Outra dificuldade apontada foi que, como o ensino híbrido com rotação por
estações no ensino presencial foi a prática escolhida para os Anos Iniciais e Finais do
Ensino Fundamental36, professores que lecionam nos dois segmentos tiveram que
participar das duas formações. Apesar dos temas serem diferentes, foi relatado que a
dinâmica era muito semelhante e, portanto, repetitiva. Em alguns casos, houve
resistência dos gestores escolares de liberar o professor para a realização da formação,
argumentando que o curso apresentava grandes similaridades com o anterior, não
justificando mais tempo fora de sala de aula. Como resposta, o GET dialogou com a
Sincroniza para adaptar as formações para cada segmento de forma a sanar esse
problema.
Segundo um dos membros do GET, o grande desafio de 2020 nessa dimensão
foi aumentar o engajamento nas atividades remotas, devido aos fatores já
salientados. Conforme ressaltado na Figura 5 e de acordo com o relatório de agosto de
2020 da Sincroniza, algumas escolas estavam em estado mais crítico, com professores
que não entraram na plataforma e/ou não responderam às atividades (SINCRONIZA
EDUCAÇÃO, 2020b). Para aumentar o engajamento dos cursistas nas formações, o
GET do Tocantins fez um acompanhamento dos painéis de participação nas
formações disponibilizados pela Sincroniza e tentou um contato mais direto com
esses atores através de e-mails, grupos de WhatsApp e memorandos solicitando a
colaboração dos diretores regionais de educação na mobilização das equipes
pedagógicas das escolas para o engajamento dos professores inscritos nas formações
remotas.
35

Formações sobre inclusão, gestão e desenhadas para os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental.
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º anos trabalhando alfabetização) e Anos Finais (6º e 9º anos trabalhando
letramento).
36
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Tabela 3: Indicadores gerais das formações do TO Ligado
Principais Números

Araguaína

Gurupi

Cursos

7

7

Inscritos

638

515

Formações Presenciais

50

36

Webinários

16

16

Grupos de Discussão

38

22

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 concluídas37. Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020b.

Figura 5: Indicadores de participação dos cursistas nas formações do TO Ligado

Nota: Dados até 31 de agosto de 2020, quando as formações ainda não haviam sido
concluídas. Os números referem-se à soma de todos os cursistas participantes nas
formações, tanto os professores do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio,
das escolas estaduais e municipais nos municípios de Araguaína e Gurupi.
Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020b..

Em Gurupi, alguns professores da rede municipal desejaram ser realocados
para outras escolas que não estavam contempladas na Iniciativa, argumentando o
excesso de atividades exigidas. Além disso, também apresentaram resistência a
serem avaliados pelo M&A. Tendo em vista que essa rotatividade e mudança de
professores significam um grande risco à sustentabilidade da Iniciativa, o GET
estabeleceu um acordo com os professores para cumprir com as obrigações
decorrentes das formações. Outra estratégia adotada foi a realização de uma conversa
entre o secretário municipal de educação e os gestores, a fim de elucidar os objetivos
do M&A da Iniciativa, além dos motivos pelos quais o remanejamento dos professores
não é ideal38. Já em Araguaína, a questão da rotatividade relacionava-se mais ao fato
de que alguns professores são temporários e outros efetivos e, consequentemente,
há trocas com o fim do contrato. Apesar da saída de alguns ao longo das formações, o
GET conseguiu formar os substitutos.
37

As formações no Tocantins 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.
38
Remanejamento previsto apenas para outra escola da IEC-BNDES e na mesma série ou em casos excepcionais.
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A devolutiva dos professores foi que a formação era muito teórica e pouco
prática. Neste aspecto, caberia um maior aprofundamento para entendimento desta
percepção, a fim de avaliar se ela estaria relacionada a expectativas frustradas por
projetos passados, se a estratégia de comunicação adotada com os professores
precisaria ser mais bem desenhada e implementada ou se as próprias formações
deveriam ser avaliadas. Cabe ressaltar, entretanto, que essas opiniões podem refletir,
em parte, as alterações no plano formativo em decorrência da pandemia, como a
retirada das atividades mão-na-massa previstas originalmente e a rápida adaptação
ao modelo remoto. Ademais, segundo os membros do GET, os professores cobravam
muito a chegada dos equipamentos e o uso do RED adquirido via Iniciativa para,
enfim, colocarem em prática o que foi assimilado.
As formações foram finalizadas em outubro de 202039, porém, ainda não existe
previsão de quando os equipamentos e o RED contratado serão disponibilizados para
as escolas, o que indica falta de sincronia entre os cronogramas das dimensões,
podendo comprometer a aplicação dos conteúdos formativos e o consequente
equilíbrio entre as dimensões.
Sobre a sustentabilidade das formações pós IEC-BNDES, tanto as redes
municipais quanto a estadual têm planos de dar continuidade a processos
formativos sobre uso de tecnologias como prática pedagógica, tomando como
referência os aprendizados adquiridos com a Iniciativa sobre como planejar tais
encontros. Nesse aspecto, portanto, destacam-se dois legados da IEC-BNDES para o
território. Um relacionado à incorporação de práticas de planejamento e outro à
incorporação da visão com relação à importância da formação continuada para
efetividade do uso de tecnologia na escola.
Durante a pandemia, conteúdos do CIEB e das formações da Sincroniza foram
adaptados para um contexto de ensino remoto, focando no desenvolvimento de
competências digitais para professores. Além disso, a SEDUC ofereceu um curso de
formação em recursos educacionais digitais, via plataforma Moodle, para cerca de três
mil professores. Esse curso, de nível básico, foi estruturado de acordo com o
diagnóstico do Guia EduTec aplicado em 2018 nas escolas da IEC-BNDES40. De acordo
com relatos41, a ferramenta parece ter sido fundamental para tornar possível a
adaptação dos cursos ofertados na pandemia, tanto pela Sincroniza como pela
SEDUC, à realidade dos docentes. Nesse sentido, esse seria um outro legado da
IEC-BNDES, uma vez que o território passou a valorizar a realização de diagnósticos
para um melhor desenho e consequente efetividade das suas políticas públicas.
Em Gurupi, dentro do plano municipal de educação da SEMED, existia o
planejamento de incorporar formações de uso da tecnologia para as demais escolas
da rede não contempladas pela Iniciativa. Contudo, em 2020, esse plano ficou em
suspenso, devido a outras prioridades decorrentes da pandemia42. Embora Araguaína
39

As formações foram finalizadas em outubro de 2020, com progresso médio de 62% em Araguaína e 72% em Gurupi. No
entanto, como esta atividade foi concluída após o período de análise deste estudo de caso, não será dado enfoque sobre
os indicadores de eficácia do processo formativo.
40
A SEDUC partiu do pressuposto de que se as escolas da Iniciativa possuíam um nível básico de competências digitais,
as demais escolas também deveriam estar nesse mesmo nível.
41
Um dos membros do GET citou que, sem o diagnóstico, os cursos desenhados seriam provavelmente mais avançados,
estando distante da realidade do território.
42
Segundo relatado pelos entrevistados, a SEMED faz muitas formações por conta própria e, às vezes, em parcerias com
as universidades locais. E, nos meses de outubro, realiza seminários com palestrantes de fora do município.
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possua uma diretoria de formação continuada, nada de concreto sobre a
continuidade das formações de uso de tecnologia nos moldes da IEC-BNDES tinha
sido planejado até agosto de 2020.
Quadro 6: Dificuldades e soluções ao longo do processo formativo do TO Ligado
Desafios enfrentados

Soluções encontradas

Definição de datas compatíveis para a
realização conjunta das formações,
dadas as diferenças no calendário letivo
das três redes, principalmente na
pandemia

Início das formações dos professores do Ensino
Médio da rede estadual no modelo remoto antes,
dado que as redes municipais não atuam neste
segmento, e sincronia do calendário entre as três
redes para as formações do Ensino Fundamental,
que começaram logo depois

Baixo engajamento e rotatividade dos
professores nas formações remotas

Contato direto com os cursistas via e-mails,
grupos de WhatsApp e envio de memorandos
aos diretores regionais de educação, mobilizando
as equipes pedagógicas das escolas no
engajamento dos professores inscritos

Metodologia repetida para o ensino da
prática pedagógica de ensino híbrido
para dois segmentos de ensino

Conversa com a Sincroniza para adaptação da
metodologia
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

III.

Recursos Educacionais Digitais (REDs)

Na IEC-BNDES, esta dimensão se refere à utilização de programas, aplicativos
e conteúdos digitais como ferramenta pedagógica no espaço escolar. O
planejamento das ações de REDs envolveu os seguintes marcos:
Quadro 7: Marcos do TO Ligado 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
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

O primeiro marco dessa dimensão envolveu o mapeamento dos REDs
utilizados pelos professores em sala de aula em cada rede. Ele foi liderado pelo GET e
ocorreu entre abril e maio de 2019. De acordo com os entrevistados dos municípios, as
redes faziam uso de recursos educacionais gratuitos, embora não soubessem
mensurar com precisão a frequência de uso desses recursos em sala de aula. Outro
ponto importante é que as Secretarias Municipais não tinham feito nenhum
processo de aquisição de REDs pagos. Em Gurupi, os professores da rede municipal
utilizavam com maior frequência o Escola Digital. Além deste, mencionaram também
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usar o Portal do Professor e às vezes o MEC RED. Em Araguaína, alguns professores da
rede municipal utilizam o Escola Digital. A rede estadual, por sua vez, já fizera uso de
uma plataforma educacional paga43 por um ano. No entanto, esse processo de
aquisição foi feito antes da gestão dos entrevistados, que não souberam informar
como ele ocorreu. Mencionaram também o e-Proinfo para disponibilizar cursos, o
Moodle, MEC RED e Khan Academy, embora essas plataformas sejam usadas de
forma pontual e esporádica.
Quadro 8: REDs utilizados pelas redes participantes do TO Ligado
Rede municipal de
Araguaína

Rede municipal de
Gurupi

Escola Digital

Escola Digital
Portal do Professor
MEC RED

Rede estadual nos
municípios
e-Proinfo
Moodle
MEC RED
Khan Academy

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Em sequência, os docentes foram convidados a participar do processo de
identificação de demandas de REDs, visto que corpo docente e discente seriam os
principais beneficiários dos artifícios adquiridos e incorporados pelo território. Foi
possível identificar quais recursos e conteúdos digitais os professores optam por usar
em suas aulas para promover o engajamento, a alfabetização e o letramento dos
estudantes, elencados como os desafios do território.
Concluídas as etapas de identificação das demandas e mapeamento dos REDs
existentes nas redes de ensino, o GET realizou a especificação dos REDs, entre junho
e julho de 2019. Esta fase consistiu na identificação das especificidades técnicas e
pedagógicas44 dos REDs, que deveriam estar correlacionadas aos desafios
educacionais dos territórios e com as preferências e demandas dos professores. Um
dos principais aprendizados da IEC-BNDES, salientado pelo GET, foi justamente a
construção dessa visão de escolha de REDs: escolha pautando-se nas necessidades
de ensino e nas condições das redes para pesquisar aquele mais adequado à
realidade e não apenas fazer a aquisição com base no que existe no mercado.
A etapa de seleção dos REDs foi comum aos territórios contemplados pela
IEC-BNDES. Inicialmente, previa-se que seriam utilizados REDs gratuitos45, mas
devido à baixa oferta de soluções, em especial para endereçar o desafio da
alfabetização46, 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.
43

Cujo nome não foi citado ao longo das entrevistas.
As especificidades técnicas abrangem a infraestrutura e a conectividade disponíveis na rede de ensino, enquanto as
pedagógicas consideram as etapas de ensino e os componentes curriculares.
45
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.
46
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.
44
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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 territoriais47.
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 (FGV CEIPE; OTEC, 2020). Embora a curadoria tenha sido
centralizada48, destacam-se os esforços para garantir a autonomia e protagonismo
dos territórios nas demais etapas do processo decisório.
Em seguida, o GET do Tocantins fez reuniões com gestores escolares e
professores participantes das escolas da Iniciativa para apresentá-los às empresas
pré-selecionadas, para que a escolha fosse pautada nas preferências e
necessidades daqueles que fossem de fato utilizar a plataforma. As redes
municipais e estadual de Araguaína e Gurupi unanimemente optaram pelo RED da
Aprimora. No entanto, em agosto de 2020, o GET ainda não sabia quando o acesso à
plataforma seria liberado aos professores.
Para os REDs dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio49, até
agosto de 2020 a Iniciativa encontrava-se em negociação com possíveis soluções
privadas.
Como um dos pilares da IEC-BNDES diz respeito à sua sustentabilidade, os
atores envolvidos na Iniciativa manifestaram preocupação quanto à continuidade das
ações desta dimensão nas redes, tendo em vista que as licenças adquiridas para os
REDs possuem duração de dois anos. Pensando nisso, a Iniciativa ofertou um curso
ministrado pelo CIEB que auxilia gestores e professores escolares a realizar a
curadoria de REDs, sejam eles gratuitos ou pagos. Um dos entrevistados que realizou
o curso o achou muito interessante por ter proporcionado um olhar diferente sobre os
recursos educacionais digitais e as possibilidades pedagógicas de como usá-los em
sala de aula. A curadoria, juntamente com a expertise adquirida no processo de
especificação de REDs – que mostrou aos territórios que a escolha deve ter como
base suas necessidades pedagógicas e critérios técnicos – são legados da IEC-BNDES
nessa dimensão. Um dos entrevistados destacou que, antes da IEC-BNDES, a rede não
considerava a dimensão RED ao discutir tecnologia e não realizava/não via a
importância de mapear os REDs utilizados. Mas, após participar da Iniciativa, pretende
incorporar essas questões em seu plano de trabalho.
No entanto, as redes municipais e estadual possuem ainda uma série de outros
desafios para a aquisição desses REDs no futuro. Perguntados sobre possíveis
dificuldades que enfrentariam para fazer a aquisição por conta própria, os
entrevistados ressaltaram a questão financeira como o principal desafio, dada a
47

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).
48
Essa decisão foi tomada pois, em geral, os territórios não tinham experiência na seleção e aquisição desses recursos.
49
As conversas encontravam-se avançadas com a empresa prestadora da solução para o Ensino Médio. As negociações
devem se concluir no começo de 2021. Em agosto de 2020 ocorreu o processo de pré-seleção do RED para o Ensino
Médio, também realizado via Comitê Gestor. Novamente, a escolha foi pautada nos desafios educacionais selecionados
em cada território. No Tocantins, os professores fizeram o teste desse RED e consideraram que atenderia à proposta de
engajamento/protagonismo dos alunos, por meio de ensino baseado em projetos, embora não atendesse à prática
pedagógica de aulas mão na massa Um dos entrevistados acredita que as redes conseguirão promover essas aulas mão
na massa apenas a partir da aquisição dos kits de robótica.
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assimetria de informação sobre o valor das licenças de REDs pagas. Um dos
entrevistados citou ainda a importância de se ter o apoio da gestão da Secretaria para
a aquisição dessas plataformas, enquanto outro relatou a necessidade de
informatização das salas de aulas, além de se valorizar mais a formação dos
professores nesse tema. Portanto, percebe-se que a Iniciativa proporcionou a esses
atores o aprendizado sobre como escolher REDs que se adequem às necessidades
da rede (aspectos pedagógicos, PPIs, desafios educacionais apresentados,
infraestrutura existente, etc.) e, principalmente, que o uso da ferramenta relaciona-se
também a uma boa formação, infraestrutura e visão, demonstrando assim a
importância do equilíbrio entre as quatro dimensões para sua efetividade.
Além disso, um dos entrevistados da rede estadual relatou que, no momento
de pandemia, quando as aulas on-line e a necessidade de plataformas digitais
estavam ainda mais em alta, a experiência adquirida na IEC-BNDES os ajudou a
adquirir licenças de REDs temporárias para serem utilizadas nas aulas remotas. Isso
já demonstra um importante legado da Iniciativa já aplicado no curto prazo.
Segundo um dos entrevistados, é de interesse da Secretaria Estadual continuar
investindo em licenças de REDs. Em experiências passadas de contratação de
plataformas pagas, não foram avaliadas a efetividade e eficácia da adoção, erro que
a SEDUC não quer cometer novamente. Dessa forma, o GET indicou como critérios
para uma possível renovação das licenças adquiridas no âmbito da IEC-BNDES e/ou
contratação de novos REDS: (i) realização de uma pesquisa da eficácia da plataforma;
e (ii) validação destes recursos como satisfatórios para o aprendizado e com potencial
para endereçar os desafios educacionais realizada pelos professores. Essas podem ser
justificativas para o investimento financeiro realizado. Assim, percebe-se um
entendimento por parte da equipe do GET de que o RED adquirido deve se adequar
à realidade local, ou seja, respeitar as condições do contexto, como: restrições de
custos, necessidade dos alunos e capacidade da infraestrutura existente.

IV.

Infraestrutura

A quarta e última dimensão, infraestrutura, indica a disponibilidade e
qualidade de computadores e outros equipamentos de informática, assim como
conectividade de qualidade e adequada para o uso dessas ferramentas. Os principais
marcos dessa dimensão no período analisado foram:
Quadro 9: Marcos do TO Ligado implementados na dimensão infraestrutura
▪

Mapeamento da infraestrutura das escolas

▪

Definição de equipamentos e serviços necessários segundo
práticas pedagógicas inovadoras selecionadas

▪

Processo de aquisição dos equipamentos
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Uma das primeiras ações realizadas pelo GET em 2019 foi o mapeamento da
infraestrutura disponível nas escolas contempladas pela Iniciativa, a fim de avaliar
as condições de cada rede. Com o suporte técnico do CIEB, o GET, em parceria com os
gestores escolares das redes de ensino e a equipe de TI de cada uma das redes, fez
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um levantamento quantitativo e qualitativo de todos os equipamentos para uso
pedagógico e administrativo nas escolas. Além disso, foram identificadas aquelas
escolas que possuem conectividade (cabeada ou Wi-Fi) adequada, parcialmente
adequada ou inexistente.
Segundo os entrevistados, em Gurupi, as 8 escolas da rede municipal
participantes da IEC-BNDES possuíam equipamentos novos, alocados principalmente
nos laboratórios de informática das escolas. Em Araguaína, as escolas da rede
municipal estavam em situação precária, com equipamentos defasados. Mesma
situação das escolas das redes estaduais de Gurupi e Araguaína, cujos equipamentos
foram adquiridos a partir de pregão realizado em 2009.
Uma questão fundamental para a apropriação e uso dos equipamentos e REDs
nas práticas pedagógicas é a existência de conectividade adequada50 nas escolas. Por
participarem do PIEC, as escolas das redes estaduais e municipais de Araguaína e
Gurupi fizeram a contratação de internet com os recursos advindo desse Programa51.
De acordo com os entrevistados, esse recurso foi suficiente para adquirir
conectividade para quase todas as escolas das redes estaduais e municipais, embora
não soubessem quantificar a velocidade da conexão contratada.52 Pelo desenho da
Iniciativa, os recursos do BNDES são repassados às Secretarias Estaduais que ficam
responsáveis por realizar a compra dos equipamentos para as redes do seu território.
Nesse cenário, o processo de aquisição de infraestrutura no Tocantins acabou sendo
liderado pela equipe do GET do estado alocada na SEDUC em Palmas.
Utilizando a ferramenta calculadora de infraestrutura do CIEB53, o GET fez uma
simulação de cenários básico, intermediário e avançado para adquirir equipamentos
para as 74 escolas do Projeto com os R$ 3,5 milhões disponibilizados pelo
BNDES. Para um dos membros do GET, apesar de ter mudado muito desde a primeira
versão, a Calculadora de Infra foi um instrumento fundamental para o
planejamento da infra no Tocantins, pois a SEDUC não tinha um referencial teórico
para basear as escolhas de aquisição de tecnologias para a educação. O GET relatou
que quando lançou na planilha a quantidade de escolas, alunos/turmas e professores,
perceberam que para atender as 74 escolas da Iniciativa, os R$ 3,5 milhões só seriam
suficientes para atender o cenário básico54. A expectativa inicial era adquirir um
notebook por aluno para todas as escolas participantes mas, dada a limitação
orçamentária e a alta do dólar com a pandemia, este plano foi inviabilizado.
A definição dos equipamentos a serem adquiridos para as escolas das três
redes foi baseada no mapeamento da infraestrutura existente, no planejamento
preliminar desenhado pelo território, nos desafios educacionais, nas práticas
50

A adequação da conectividade na escola depende do número de usuários (docentes, alunos e funcionários)
conectados ao mesmo tempo. Recomenda-se, de acordo com critérios do Educação Conectada, para fins básicos de uso
da conexão, o cálculo de 100 Kbps por aluno conectado. Portanto, para uma escola com até 200 alunos, a velocidade da
internet deve ser de no mínimo 20 Mbps (ou 20.000 Kbps).
51
Para mais detalhes sobre a adesão das escolas ao PIEC e como funciona a aquisição de conectividade no âmbito deste
Programa, acesse a página Adesão ao PIEC.
52
Foi mencionado que em Gurupi há duas escolas – uma localizada na zona rural e outra recém inaugurada – que ainda
não possuem conectividade, mas nenhuma delas faz parte da IEC-BNDES.
53
A calculadora de infraestrutura é uma planilha de Excel que estima a infraestrutura necessária para a aplicação da
prática pedagógica escolhida, relacionando três variáveis: quantidade de turma/alunos/professores; equipamentos; e
metodologia de ensino. Atualmente não está disponível para uso público.
54
Segundo o entrevistado, para alcançar o cenário mais avançado de equipamentos seria necessário um orçamento de
R$15 milhões.
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pedagógicas inovadoras selecionadas e no orçamento disponível. Além disso, a
SEDUC trocou experiências com outros territórios, como Paraíba e Rio Grande do Sul,
para saber quais tipos de equipamentos estavam sendo adquiridos de forma a
analisar as melhores escolhas dado o orçamento disponível, e fez uso das notas
técnicas do CIEB.
Como o Tocantins é o único território onde está sendo realizada a formação
para o time de Atendimento Educacional Especializado (AEE)55, as Gerências de
Educação Especial do estado e dos municípios foram consultadas pelo GET. Assim, foi
possível coletar referências de quais equipamentos seriam mais adequados às
necessidades pedagógicas deste grupo de alunos. Ademais, a Gerência de Currículos
e Coordenação Pedagógica do estado também foi consultada. Outro ponto de
destaque foi a consulta aos professores do Ensino Médio, para capturar suas
necessidades pedagógicas. A partir dessas consultas, foi identificado que os
professores preferiam utilizar notebooks, enquanto os alunos chromebooks.
Além dos equipamentos para as escolas, a IEC-BNDES previa a adaptação de
dois espaços de formação em escolas da rede estadual, um em Gurupi e outro em
Araguaína. Embora estejam alocados dentro da rede estadual, a ideia é que eles
sejam compartilhados e usados pelas redes municipais e estaduais como espaços
de aprendizagem criativa para que os professores tenham a oportunidade de utilizar
recursos que não estão disponíveis nas salas de aulas e possam trabalhar com
projetos mão na massa56. A listagem dos equipamentos é apresentada no no Quadro
10.
Quadro 10: Equipamentos adquiridos para o TO Ligado para cada rede e espaço
maker

▪
▪
▪
▪

Para as escolas
▪ Notebooks (para professores)
Kits de robótica ▪ Chromebook (para alunos)
▪ Impressora multifuncional
Carrinhos
▪ Equipamentos de infraestrutura
Smartphone
Projetor
de rede (Nobreak; wi-fi; Switch;
Rack; Controladora; Cabeamento)

Espaço maker
▪ Kits de
robótica
▪ Notebooks
▪ Carrinho
▪ Projetores

▪
▪
▪
▪

Smart TV
Microfone
Aparelho de som
Ar condicionado

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Todos os membros do GET entrevistados ressaltaram que o processo de
aquisição dos equipamentos foi o maior desafio que enfrentaram na Iniciativa. A
estratégia inicial da IEC-BNDES para a aquisição de dispositivos era a adesão à ata de
preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), prevista para
ocorrer em 2019, o que não se efetivou. Assim, cada território teve que realizar seu
processo licitatório. No caso do Tocantins, os membros do GET lotados na SEDUC, que
ficaram responsáveis por liderar esse processo, estavam alocados na Gerência de
Tecnologia e Mídias Educacionais (GTME). Essa gerência possui um perfil mais
pedagógico e seus membros não tinham expertise com processo licitatório em
educação, em especial para tecnologias educacionais. Além desse desafio inicial, o
55

O Tocantins foi o único território da IEC-BNDES que propôs ações para a educação especial, por isso a realização de
formações para esse público.
56
A ideia inicial também era que os espaços maker fossem utilizados como o local das formações dos professores com a
Sincroniza. No entanto, a reforma estava prevista apenas para o final de 2020, quando as formações já teriam sido
finalizadas. Cabe ressaltar que não foram construídos/adaptados espaços de formação nas redes municipais devido à
falta de verba tanto da IEC-BNDES quanto dos orçamentos municipais.
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processo de compras dentro da SEDUC passou por outros dois setores: setor de
compras e Agência de TI (ATI)57. Em resumo, o processo de compra de equipamentos
passou pelas seguintes fases, resumidas no diagrama e explicadas na Figura 6:
Figura 6: Etapas internas do processo de compras no Tocantins

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

(i)

Primeiramente, elaboraram um projeto básico que a Agência de Tecnologia
disponibiliza. Nesse projeto básico foi descrito o objetivo da aquisição de todos os
equipamentos a serem adquiridos, justificativa da configuração e quantidade;
depois disso esse projeto básico foi submetido para análise na SEDUC;

(ii) Quando aprovado o projeto básico, partiu-se para a elaboração do termo de
referência (TR). Esses TRs são feitos pela Gerência de Tecnologia. No TO Ligado,
contudo, foi diferente. Pela primeira vez a Gerência Pedagógica contribuiu com a
justificativa pedagógica da adequação dos equipamentos em relação às
metodologias selecionadas. O TR descreve a configuração dos equipamentos memória, sistema operacional, HD, entre outras.
(iii) Quando o TR está aprovado, a ATI elabora um estudo técnico preliminar,
verificando a adequação da conectividade dos espaços e das configurações dos
equipamentos e a oferta dos itens no território nacional. Vale ressaltar que a
Chamada Pública da IEC-BNDES impôs a condicionalidade de que o
equipamento deveria ser de fabricação nacional, exceto quando inexiste similar
nacional. Esse estudo preliminar técnico é realizado a fim de determinar a oferta
no mercado nacional destes equipamentos, assim como seus fornecedores.
(iv) A etapa seguinte é a abertura de um processo digital pela SEDUC, dentro do
sistema de gestão de documentos. Nesse processo são anexadas a minuta do
projeto básico e a minuta do TR para aprovação pelo jurídico. Depois de
aprovadas, essas minutas são assinadas digitalmente pelos responsáveis secretária, presidente executivo da ATI, gerência, diretoria e superintendência da
SEDUC; depois de todo esse trâmite o processo digital é formado.
(v) Concluída esta etapa, a diretoria de licitação se responsabiliza pela elaboração do
edital do pregão eletrônico. O edital é publicado no diário oficial com as
especificações técnicas dos equipamentos, as empresas têm acesso a essa
chamada e, aquelas que têm interesse em participar oferecem propostas para a
diretoria de compras que as analisa e decide quem será a empresa vencedora.
Os membros do GET responsáveis por este processo, indicaram que o
planejamento não foi difícil. A execução, contudo, foi a etapa mais demorada e
57

A ATI é uma agência criada em 2019 no governo estadual com a função de tocar todos os processos licitatórios de
compra de tecnologia do estado. Antes da sua criação, cada gerência fazia seu processo licitatório
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implicou em idas e vindas, conforme mostra a Figura 7. Esse fato foi observado tendo
em vista diversas dificuldades enfrentadas pelo território, entre elas: (i) a burocracia e
a hierarquia entre os setores; (ii) a necessidade de envolver o setor pedagógico e de TI
na elaboração do TR, algo inédito para eles; (iii) a tomada de preços que teve que ser
refeita, tendo em vista que os fornecedores alegavam que o preço estava muito
abaixo do mercado; e, consequentemente, (iv) a necessidade de se adequar a um
orçamento limitado.
Figura 7: Evolução do processo de compras do TO Ligado

Fonte: IEC-BNDES, 2019b, 2020.

A elaboração do TR foi bastante desafiadora para os membros do GET, pois era
necessário especificar a estrutura técnica dos equipamentos, ou seja, especificar o
modelo do roteador, o tamanho do rack, a quantidade de cabos, a velocidade de
internet, além de trazer o olhar pedagógico para justificar essa aquisição. No entanto,
dada a ausência de expertise da equipe pedagógica em compras de tecnologias
educacionais e, portanto, na elaboração dessas definições, foi necessário trabalhar em
conjunto com a equipe de TI. Além disso, como tinham planejado adquirir vários
equipamentos e fazer a reforma dos espaços de formação, foi necessário fazer a
especificação técnica para cada um deles58.
Embora o fato de envolver outros setores, como a GTME, o setor de compras e a
ATI, tenha trazido dificuldades dada a ausência de experiência prévia de troca entre as
instâncias, suas diferentes missões organizacionais e perfis de equipe diversos, o
Projeto serviu para estimular a colaboração entre as áreas e fomentar uma visão
mais clara sobre a importância das quatro dimensões.
O processo de compra começou em julho de 2019 com a elaboração da
especificação dos equipamentos a partir da elaboração dos TRs. Inicialmente, o prazo
para a finalização da licitação e aquisição dos equipamentos era dezembro de 2019.
58

Um desafio adicional foi em relação aos kits de robótica, uma vez que, em algumas licitações, são vistos/interpretados
como itens de consumo, e não como item de informática.
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Porém, depois que o TR foi finalizado e o departamento de compras solicitava à ATI o
levantamento de preços, o processo saía do escopo da GTME, dependendo da ATI e
das respostas das empresas consultadas. A resposta da tomada de preços não foi
rápida e em diversas vezes voltava com diligência em relação à cotação de preços.
Assim, a Diretoria de Compras da SEDUC teve que refazer várias vezes a tomada de
preço, o que atrasou as demais etapas. Em fevereiro de 2020, por exemplo, o
território teve que responder a considerações da Procuradoria Geral do Estado sobre o
mapa comparativo de preços, o que explica o retrocesso do indicador de execução na
Figura 7.
Mesmo com todos os ajustes, quando a licitação foi executada em junho de
202059, os fornecedores acharam que o preço estava abaixo do valor justo e,
consequentemente, alguns itens no pregão não atraíram interessados60. Dos itens
de informática, fracassaram: os chromebooks, os notebooks, itens de redes (suits,
conectividade) e os kits de robótica. Para o restante dos equipamentos, o processo de
compras foi concluído.
Como não foi possível um novo aporte financeiro por parte do BNDES para
cobrir os maiores custos, nem diminuir o quantitativo de equipamentos61, a saída
encontrada foi: (i) a realocação dos recursos destinados anteriormente para as
reformas dos espaços de aprendizagem criativa para a aquisição dos itens que haviam
fracassado e; (ii) um aporte extra por parte da SEDUC de R$ 200 mil para finalizar as
reformas dos espaços. Em agosto de 2020, os TRs dos itens que fracassaram foram
refeitos e aguardavam a nova cotação de preço. Três meses depois, nenhuma cotação
de preços por parte dos fornecedores havia sido recebida62. Segundo foi relatado pela
ATI, devido ao cenário da pandemia e à alta do dólar, os fornecedores estavam
receosos de participar da licitação63.
Quadro 11: Situação do processo licitatório do TO Ligado
Itens Licitados no 1º pregão ( julho 2020)
▪
▪
▪
▪

TV
Ares-condicionados
Carrinho de recarga
Rack

▪ Cabo de rede
▪ Smartphone
▪ Switch

Itens fracassados no 1º pregão ( julho 2020)
▪ Notebook
▪ Suits
▪ Chromebook
▪ Switch
▪ Projetor Multimídia
▪ Impressora
▪ Teclado
▪ Kit de robótica
▪ Nobreak
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

O atraso no processo de compras foi em grande parte devido à necessidade do
processo envolver deliberações de três setores diferentes, cada qual com
funcionalidade, atribuições e hierarquia próprias. Segundo relatos dos entrevistados,
houve certa morosidade quando o processo saía do escopo da GTME.

59

O pregão eletrônico dos itens foi realizado no início de maio/2020.
Como a última consulta de preços foi feita no final de 2019, no momento da licitação as empresas argumentaram que
o computador estava custando o dobro do preço, seja por causa da alta do dólar ou por questões de logística na
pandemia. A título de curiosidade, membros do GET relataram que os preços subiram bastante desde que o Projeto foi
concebido. Em 2018, o chromebook havia sido orçado em R$ 1,8 mil, mas, em 2019, o valor superava R$ 2,6 mil. Já para o
notebook, em 2020, algumas empresas cobraram R$ 7 mil, enquanto outras propuseram entre R$ 3, 5 e 4 mil.
61
Visto o cálculo de que atingiriam apenas o cenário básico com a quantidade orçada.
62
Importante destacar que são necessárias três cotações de preços para dar seguimento ao processo.
63
Sobre os kits de robótica, Tocantins está aderindo à ata de preços do Rio Grande do Sul para viabilizar a compra.
60
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Outro ponto foi a necessidade de envolver diferentes níveis hierárquicos na
comunicação com a ATI. Mesmo com um membro do GET alocado na ATI, a
comunicação com a agência não foi rápida. De forma a ficar a par do andamento do
processo, o GET chegou a solicitar à secretária de educação o envio de um ofício ao
presidente da ATI. A hierarquia, portanto, impediu a existência de um canal de
comunicação mais direto e ágil entre os membros do GET e os funcionários dos
outros setores, o que permitiria acompanhar mais de perto o andamento da licitação.
Como a ATI é responsável por todos os processos licitatórios de compra de
tecnologia do estado, o Projeto TO Ligado acaba sendo apenas mais um projeto
dentro de um universo de tantos outros projetos, muitas vezes maiores que o da
IEC-BNDES. Soma-se a isso o fato de a ATI ser uma agência com pouco tempo de
existência, ainda sem capacidade para atender a tantos processos licitatórios ao
mesmo tempo. Segundo um dos entrevistados, o processo ganhava mais agilidade
quando havia uma sinalização do BNDES e da secretária quanto à dimensão do
projeto, que ia muito além das compras. Isso denotaria, portanto, a importância de se
fornecer aos diversos atores com algum grau de envolvimento no Projeto maior
entendimento sobre seus objetivos e estruturação.
O excesso de burocracia e a necessidade de trabalhar em colaboração e
interação com outros setores foram destacados pelos entrevistados responsáveis por
esse processo como um grande aprendizado. Assim, dadas estas dificuldades
enfrentadas, para os novos processos licitatórios iniciados em agosto de 2020, o GET
resolveu nomear um membro da GTME responsável por monitorar a tramitação dos
novos processos licitatórios na ATI de forma a buscar uma maior agilidade nos novos
processos.
Outra questão mencionada é relativa à centralização do processo de compras
dos equipamentos pela equipe do GET alocada na SEDUC, o que foi questionado por
parte dos membros do GET dos municípios. Dentre os exemplos de insatisfação
com relação a esta centralidade mencionados, estaria o questionamento em
relação à troca de notebook por chromebook para os alunos, que foi justificada pela
limitação do orçamento, e em relação aos motivos dos atrasos na licitação.
Importante destacar que a cobrança pela chegada dos equipamentos não é uma
demanda exclusiva dos membros do GET e dos secretários municipais de educação,
mas também dos professores e gestores para que, finalmente, possam colocar em
prática aquilo que foi aprendido nas formações.
Toda a comunicação e decisões tomadas pelos membros do GET eram feitas
nas reuniões técnicas mensais com o CIEB, momento também em que eram
repassadas as informações sobre o processo de compras. No entanto, pelos relatos,
depreende-se que a comunicação realizada nessas reuniões e as trocas via e-mail
e WhatsApp podem não ter sido suficientes para sanar todas as dúvidas dos
municípios em relação a essa questão. Assim, no início de 2020, alguns membros do
GET da área de TI alocados na SEDUC foram presencialmente em Araguaína e
Gurupi para explicar todo o processo de compras de equipamentos e esclarecer para
os superintendentes, secretários e demais membros do GET dos municípios a
situação. Conforme relatado por um dos entrevistados, essa ação foi necessária devido
ao ruído na comunicação. Dado que a equipe do GET dos municípios em sua grande
maioria pertencia ao pedagógico e, portanto, não possuía muito conhecimento
técnico sobre TI e como funciona o processo de aquisição de equipamentos na
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SEDUC, era difícil repassar essas informações para seus superintendentes, secretários
e professores.
Para solucionar os desafios de comunicação e centralização do processo de
compras, um dos entrevistados sugeriu a realização de um evento no início da
implementação do Projeto, com todos os atores responsáveis pelo planejamento e
implementação das ações (GET, gestores, superintendentes, professores), visando
discutir as quatro dimensões da Iniciativa e o funcionamento do processo licitatório64.
Nossa avaliação, contudo, é que este ponto merece ser melhor explorado, no intuito
de verificar se este questionamento se deve por conta de transições de pessoas no
GET e falta de registro e memória das ações, por aspectos pregressos à chegada da
IEC-BNDES e/ou por outros fatores, e se estes estariam presentes em outros territórios
da Iniciativa.
Devido à demora no processo de compras, um outro ponto ainda em aberto é a
distribuição dos equipamentos, uma vez que o número de alunos e turmas
aumentou desde quando foi feito o levantamento inicial no começo de 2019. Assim, o
quantitativo atual65 está desatualizado, e os membros do GET levantaram a
necessidade de atualizar os dados sobre o número de alunos e turmas para repensar
essa distribuição. Isso é importante, pois, se não houver aquisição de equipamentos
nas quantidades mínimas desejadas, as tecnologias podem não ter efeito sobre o
aprendizado, ou seja, o objetivo pedagógico e a mensuração da eficácia da Iniciativa
estariam comprometidos.
Vista a complexidade desta etapa, o Quadro 12 resume as principais
dificuldades enfrentadas pelo Tocantins ao longo do processo de compras dos
equipamentos vinculados à IEC-BNDES e também as soluções propostas pelo
território para endereçá-las.
Quadro 12: Dificuldades e soluções encontradas na aquisição de equipamentos de
tecnologia para o TO Ligado
Desafios enfrentados
▪ Comunicação sobre o processo de compras
com os municípios

Soluções encontradas
▪ Conversa presencial com os municípios
▪ Pedagógico e TI trabalhando em conjunto

▪ Falta de expertise técnica da equipe
pedagógica na especificação dos
equipamentos

▪ Troca de experiência com outros territórios,
setores da SEDUC e instituições e consulta aos
professores do Ensino Médio na escolha dos
equipamentos

▪ Demora do processo quando saía do escopo ▪ Atuação da Secretária na intermediação da
da GTME
comunicação entre GTME e ATI
▪ Hierarquia entre os setores envolvidos

▪ Nomeação de um membro do GET para
monitorar o processo de licitação na ATI

▪ Dificuldade para obter cotação de preços
com fornecedores

▪ Adesão à ata de preços do Rio Grande do Sul
para a aquisição dos kits de robótica

64

Na sua visão, a execução da etapa de compras ficou concentrada nas mãos de poucas pessoas e isso acabou gerando
ruídos na comunicação, que talvez poderiam ter sido evitados se, previamente, todos conhecessem as etapas do Projeto.
65
Valores de referência: agosto de 2020.
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▪ Licitação fracassada devido à alta do dólar
▪ Adequação ao orçamento

▪ Aporte de R$ 200 mil reais de recursos
próprios por parte da SEDUC para a compra
de notebook e chromebooks
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Considerações finais
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Considerações finais
Apesar de inicialmente previsto para ser implementado em dois anos
(2019-2020), o contrato do Projeto TO Ligado com o BNDES foi estendido em seis
meses66. Para além disso, o estado ampliou o termo de cooperação com os municípios
para até dezembro de 2022. A gestão vigente das Secretarias Municipais de Araguaína
e Gurupi e da SEDUC expressaram o desejo de continuar com as ações da Iniciativa
e até mesmo expandi-las para as escolas não contempladas. Pensando na
sustentabilidade do projeto, existe a previsão de criação de uma Comissão ponto
focal em cada escola participante da Iniciativa, formada por professores e gestores
que mais se destacaram nas formações, para facilitar a implementação das ações
referentes às quatro dimensões dentro da escola.
Durante as entrevistas, foi mapeado que, embora tenham enfrentado diversos
desafios, resumidos no Quadro 13, os integrantes do GET no Tocantins adquiriram
muitos aprendizados, apresentados no Quadro 14. Primeiramente, aprofundaram-se
na construção de uma política pública de inovação em tecnologias educacionais com
o olhar para quatro dimensões. Salientaram a importância do planejamento e
valorização dos mapeamentos aplicados para conhecer a realidade dos professores,
da infraestrutura das escolas, das formações dos professores e a visão do gestor sobre
esses aspectos para construir um projeto mais adequado às suas necessidades e
realidades. Aprenderam como é complexo o processo de aquisição e compras de
equipamentos para uso educacional nas escolas públicas; pois não tinham ideia de
que era um processo tão burocrático, detalhado e que envolvia tantas instâncias que
o processo pudesse caminhar rápido. Por fim, aprenderam o quão importante é
envolver todos os atores interessados, desde os professores até os secretários, para
que a política possa ser mais bem desenvolvida em todas as suas dimensões e
ampliar o engajamento.
Quadro 13: Principais desafios enfrentados implementação do TO Ligado
▪ Desmotivação dos professores e gestores com a Iniciativa devido aos atrasos
▪ Engajamento dos professores principalmente na pandemia devido à sobrecarga
de trabalho e formações
▪ Calendário letivo diferente das redes estaduais e municipais para realizar as
formações
▪ Comunicação entre os membros do GET, principalmente sobre as decisões e
etapas do processo de compras
▪ Inexperiência com processo licitatório por parte da equipe do GET e a presença de
hierarquias e burocracias entre os setores
▪ Atrasos enfrentados no processo licitatório
▪ Primeira vez que a área pedagógica e de TI das redes municipais e estadual
trabalharam em regime de colaboração entre si no planejamento de uma política
▪ Desequilíbrio entre as quatro dimensões na implementação.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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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.
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É importante salientar que o sucesso da Iniciativa muito está relacionado ao
equilíbrio entre as quatro dimensões. A efetiva utilização dos recursos educacionais
digitais em sala de aula depende da adequada identificação dos desafios
educacionais, da consideração do nível das competências digitais dos professores e
de sua devida formação, bem como da infraestrutura disponível nas escolas. Assim, o
encadeamento dos marcos das diferentes dimensões é fundamental.
No entanto, no Tocantins, as quatro dimensões não conseguiram ser
implementadas de forma conjunta. A formação foi a primeira ação concreta com os
atores da ponta, porém, foi realizada sem os equipamentos estarem disponíveis, e
devido a todo o atraso no processo licitatório, os equipamentos só serão
disponibilizados tempos depois das formações terem acontecido. Por sua vez, ainda
não existe previsão de quando a licença dos REDs adquiridos será disponibilizada.
Além disso, a Iniciativa foi apresentada para os gestores e professores ainda no início
do planejamento das ações (abril de 2019), gerando uma ansiedade nesses atores com
a execução do Projeto na sala de aula, que tem previsão apenas de se concretizar em
2021. Não obstante, como o GET ressaltou, os atrasos e a demora para verem algo de
concreto acontecendo acabam desmotivando esses atores. O ideal seria que no
momento das formações os equipamentos e a licença de RED já estivessem
disponíveis para os professores poderem colocar logo em prática o que aprenderam.
Consequentemente, esse equilíbrio iria contribuir para a sua motivação e a dos
alunos com a Iniciativa. Assim, um aprendizado extraído com a IEC-BNDES pela
equipe é a necessidade de começar pelo processo de aquisição de equipamentos,
já que é o mais demorado e só depois quando esse processo estiver finalizado
executar as outras dimensões.
Quadro 14: Principais aprendizados adquiridos com a IEC-BNDES na
implementação do TO Ligado
▪ Visão ampla sobre o uso da tecnologia para fins pedagógicos e a
necessidade de um planejamento voltado para quatro dimensões
▪ Visão de discutir desafios educacionais relacionando-os com práticas
pedagógicas inovadoras.
▪ Curadoria para escolha e aquisição de RED
▪ Regime de colaboração entre estado e municípios e entre pedagógico e TI
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Tendo em vista que este documento 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, o estudo de caso identificou algumas vias de pesquisa que
podem vir a ser exploradas. Uma delas trata-se do processo de compras do estado.
Tido como uma etapa desafiante no âmbito da Iniciativa por uma combinação de
fatores, há insumos suficientes para seu aprofundamento, identificando os principais
entraves e sugestões de práticas para lidar com ele.
Aprofundar-se na realidade das escolas, trazendo a perspectiva dos professores
e gestores escolares, também é uma delas. Cabe identificar sua percepção sobre a
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Iniciativa, bem como aprofundar na questão do engajamento docente antes e
durante a pandemia. O entendimento do processo formativo e a percepção dos
usuários também pode contribuir para o entendimento das práticas pedagógicas
implementadas e a sua eficácia.
A forma pela qual o território lidou com o regime de colaboração também é
importante. Como os municípios e estado tiveram a IEC-BNDES como o precursor de
uma atuação mais conjunta, esse estudo pode destravar processos colaborativos em
outros territórios. Por fim, a fim de analisar o legado da IEC-BNDES no Tocantins,
discutir a Iniciativa se diferenciou de outras políticas educacionais implementadas
anteriormente também constitui uma via de pesquisa importante.
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Anexo
Anexo A – Plano formativo do TO Ligado
O plano formativo da Sincroniza pré-pandemia conta com seis trilhas criativas
desenvolvidas considerando as oportunidades e dificuldades para o uso pedagógico
da tecnologia no território: 1 - Alfabetização e Ensino Híbrido; 2 - Letramento e Ensino
Híbrido; 3 - Projetos e Protagonismo Juvenil; 4- Imersão nas Tecnologias e
Metodologias ativas; 5A - Robótica e Protagonismo Juvenil; 5B - Projetos, REDs e
Protagonismo Juvenil; 6 - Tecnologias assistivas e educação inclusiva, este último
voltado ao time de Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Quadro A.1: Plano de formação original do TO Ligado
Cursos

PúblicoAlvo

Módulo
1

2

1. Alfabetização Anos Iniciais
e Ensino
do Ensino
Híbrido
Fundamental

Introdução às
metodologias ativas e
ao ensino híbrido

Uso de tecnologias
educacionais nos
processos
educacionais de
alfabetização

Como os REDs de
Caso de Sucesso
ensino híbrido
para Alfabetização
podem apoiar a
no Ensino Híbrido
alfabetização

Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental

Introdução às
metodologias ativas e
ao ensino híbrido

Uso de tecnologias
educacionais nos
processos
educacionais de
letramento

Como os REDs de
ensino híbrido
podem mitigar a
defasagem

Caso de Sucesso
para redução de
defasagem no
ensino híbrido

Ensino Médio

Introdução às
Uso de tecnologias
metodologias ativas e
educacionais no
ao ensino baseado em desenvolvimento do
projetos
protagonismo juvenil

-

-

REDs aplicados às
metodologias ativas:
mão na massa,
ensino baseado em
projetos e ensino
híbrido

-

-

2. Letramento e
Ensino Híbrido
3. Projetos e
Protagonismo
Juvenil
4. Imersão nas
Tecnologias e
Metodologias
ativas

Gestores

Introdução a
metodologias ativas:
mão na massa, ensino
baseado em projetos e
ensino híbrido

3

4

5.a. Robótica e
Protagonismo
Juvenil

Mão na massa:
Introdução à
Ensino Médio programação e robótica
educacional para o
Ensino Médio

-

-

-

5.b. Projetos,
REDs e
Protagonismo
Juvenil

Ensino e aprendizagem
por projetos com o uso
de REDs, com ênfase
Ensino Médio
em cultura digital,
narrativas digitais e
produção audiovisual

-

-

-

6. Tecnologias
assistivas e
educação
inclusiva

Time de AEE
da escola

Educação
Inclusiva: Uma
quebra de
paradigma

Educação
Inclusiva: Um
novo significado

-

Educação Inclusiva:
Aprendizagem para
todos os alunos

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
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webinário de uma 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, o território teve entre os meses de junho e setembro, 23 horas de
webinários e 74 horas de grupos de discussão, totalizando 97 horas de formação. A
divisão por público-alvo das formações remotas está disponível em:
Quadro A.2: Plano de formação modificado do TO Ligado
Cursos

Público-Alvo

Horas

1. Alfabetização e Ensino Híbrido

1º a 3º ano do Ensino Fundamental

24

2. Letramento e Ensino Híbrido

6º e 9º anos do Ensino Fundamental

24

3. Projetos e Protagonismo Juvenil

1ª e 2ª séries do Ensino Médio

16

4. Imersão nas Tecnologias e
Metodologias Ativas

Coordenadores escolares e técnicos

7

5.a. Robótica e Protagonismo Juvenil
5.b. Projetos, REDs e Protagonismo
Juvenil
6. Tecnologias assistivas e educação
inclusiva

1ª e 2ª séries do Ensino Médio
(Matemática, Física, Química e Biologia)
1ª e 2ª séries do Ensino Médio
(Língua Portuguesa e Redação)
Time de AEE da escola

10
10
46

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020a.
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