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Resumo Executivo

A IEC-BNDES

A Iniciativa BNDES Educação Conectada (IEC-BNDES) é fruto da cooperação
técnica estabelecida em 2018 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o Ministério da Educação (MEC). Com o objetivo de apoiar a adoção de
tecnologias educacionais na educação pública e contribuir para a implementação do
Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) do MEC, as ações da Iniciativa
fomentam o equilíbrio entre quatro dimensões complementares — visão, formação,
recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura.

A Iniciativa partiu de uma Chamada Pública, lançada em 27 de abril de 2018, com o
objetivo de selecionar os projetos territoriais oriundos de arranjos entre redes municipais e
estadual de ensino. Além de fomentar o regime de colaboração na educação, a IEC-BNDES
busca produzir aprendizados passíveis de replicação em outros contextos e respeitar
realidades locais, fomentando que os territórios façam uso de práticas adaptadas às suas
especificidades.

A IEC-BNDES conta com seis projetos territoriais: quatro pertencentes ao 1° bloco,
contratados em 2018 e com ações de implementação a partir de 2019, e dois pertencentes
ao 2° bloco, contratados em 2020. Os territórios que constituem o 1º bloco são: 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. Pertencem ao 2º bloco: Bahia,
com Ilhéus e Lauro de Freitas; e Paraná, com Guarapuava e Campo Mourão.

O impacto da pandemia de COVID-19

Tendo a implementação da Iniciativa se iniciado em 2019, a eclosão da pandemia de
COVID-19 exigiu que o que fora planejado fosse revisitado. A interrupção, em março de
2020, das aulas presenciais nas redes de ensino públicas e privadas exigiu a célere
adaptação de toda a comunidade escolar ao ensino remoto. Em abril de 2020, portanto, foi
realizado um processo de escuta com os territórios participantes da IEC-BNDES, de forma
a captar sua percepção e o status de cada projeto e planejar os próximos passos.

A partir das escutas, um conjunto de medidas foi proposto pela instância
deliberativa da IEC-BNDES, respeitando o equilíbrio entre as quatro dimensões e as
particularidades dos territórios e considerando a incerteza com relação ao momento de
retomada das aulas. As ações propostas envolveram mobilização dos secretários e dos
representantes da Iniciativa nos territórios; atividades direcionadas às escolas atendidas
pela Iniciativa, como retomada das conversas para a construção de parcerias para a doação
de REDs; tentativas de acelerar o processo de compras e adaptação do processo formativo
para um modelo inteiramente remoto; e ações complementares, direcionadas, não apenas
às selecionadas pela IEC-BNDES, mas à totalidade das redes de ensino nos territórios da
Iniciativa, com webinários públicos organizados pelos parceiros da IEC-BNDES. Além disso,
tendo em vista que o cronograma de implementação nos quatro territórios do 1° bloco foi
severamente afetado pela pandemia, o prazo de implementação foi estendido em seis
meses, indo até julho de 2021.
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Destaques da implementação e principais aprendizados

O objetivo principal do Relatório Intermediário 2020 é apresentar um panorama
geral sobre os principais acontecimentos da IEC-BNDES em 2020, levando em conta o
contexto e as implicações da pandemia de COVID-19 nas ações previstas. Em função dos
diferentes estágios e contextos da implementação entre as localidades, sua narrativa é
aprofundada em alguns elementos.

Dentre eles, merece destaque a visão sobre o uso pedagógico de tecnologias, que
se alterou em função da pandemia de COVID-19; a condução do processo formativo do 1°
bloco, que foi a principal ação realizada em 2020; a experiência do Rio Grande do Sul na
gestão do processo de compras, estado que se destacou na condução desta etapa tida
como trabalhosa para os territórios; e o desafio de conectividade, problemática
identificada transversalmente nas redes.

A partir da narrativa e aprofundamento do Relatório Intermediário 2020, valiosas
lições que podem ser usadas para potencializar outras iniciativas semelhantes foram
extraídas. A seguir, são apresentados os principais pontos de destaque e aprendizados
identificados por meio da Iniciativa.

Tais ações e aprendizados estão organizados de acordo com aspectos estruturantes
da Iniciativa e com a dimensão com a qual se relacionam, a fim de elucidar os
componentes de cada dimensão e a relação entre elas. Vale ressaltar que são elencados
não apenas temáticas referentes a 2020, como também as do primeiro ano de
implementação nos territórios do 1° bloco (2019) e da etapa de desenho dos projetos (2018).
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Pontos de destaque e aprendizados em aspectos estruturantes da Iniciativa

Destaques Aprendizados

Pactuação do
regime de

colaboração entre
redes estadual e

municipais
(2018-2020)

Premissa da Iniciativa, o estabelecimento de regimes de cooperação entre redes de
ensino mostrou seu valor para a ideação e construção coletiva. Contudo, a gestão do
regime foi, em certos momentos, desafiante, seja pela inexperiência das redes na
atuação colaborativa, por dificuldades burocráticas, como conciliar calendários, ou pela
própria pandemia, que gerou deliberações individuais das redes. Embora deva ser
fomentado em projetos educacionais, a gestão do regime de colaboração pode ser
desafiante, demandando grande alinhamento inicial para facilitar a governança.

Estabelecimento de
parcerias privadas
(2018 - F. Lemann,
Itaú Social, 2020 -

Cisco)

A experiência da IEC-BNDES mostra a validade do estabelecimento de parcerias
privadas com empresas ou organizações do 3° setor. Apoiar-se nas potencialidades
dessas instituições pode ajudar a superar barreiras típicas do setor público, dar mais
celeridade à gestão de projetos educacionais e fomentar a inovação na educação
pública. Essa potencialidade é ainda mais adequada em projetos de inserção de
tecnologias, tendo em vista a pouca expertise das redes de ensino no tema.

Existência de apoio
técnico e financeiro
às redes em projetos

de tecnologia
(2018-2020)

O apoio técnico e financeiro fornecido pela Iniciativa foi de extrema valia para as redes.
A reflexão acerca do 1° bloco fomentou um acompanhamento técnico mais eficaz para
o 2° bloco, possibilitando simplificar ações, dar maior foco às atividades prioritárias e/ou
críticas e melhor organizar financeiramente a Iniciativa, cuja definição de linhas
mestras diminuiu incertezas e melhorou a relação entre as partes.

Elaboração e gestão
dos projetos

territoriais
(2018-2020)

Dada a insuficiência de qualificação das redes no desenho e gestão de projetos, se
mostraram necessários direcionamentos sobre estes temas. Assim como na
IEC-BNDES, outros projetos de inserção tecnológica na educação precisam considerar
este ponto e, se necessário, agir para endereçar este desafio antes da implementação
das ações.

Diagnósticos iniciais
(2018 - 1° bloco, 2019 -

2° bloco)

A realização de mapeamentos iniciais é de suma importância para o alinhamento das
ações à realidade local, mas a lentidão ou imprecisão em sua elaboração pode acarretar
em atrasos e alterações futuras nos projetos. A experiência da IEC-BNDES mostra a
importância da celeridade nos levantamentos, como foi feito no 2° bloco, permitindo
antecipar o início de atividades críticas, como as compras públicas.

Construção de
instrumentos

(2018-2020)

As ferramentas construídas e aperfeiçoadas no âmbito da IEC-BNDES, como a
calculadora de infraestrutura, foram valiosas para os territórios participantes e
demonstram potencial replicabilidade, indicando que poderão contribuir com a
eficácia de outros projetos educacionais com enfoque tecnológico.

Seleção das Práticas
Pedagógicas

Inovadoras (PPIs)
(2018 - 1° bloco, 2019 -

2° bloco)

A seleção das Práticas Pedagógicas Inovadoras (PPIs) mediadas pelo uso da tecnologia
precisa considerar as condições de infraestrutura impostas. A experiência da Iniciativa
no 1° bloco evidenciou a necessidade de considerar esta premissa no processo decisório
das PPIs de forma que que os territórios selecionem apenas as práticas de fato viáveis
para o nível de infraestrutura existente.

Ações em resposta à
pandemia

(2020)

A eclosão da pandemia de COVID-19 em 2020 mostrou a necessidade de estruturação
de um processo de escuta dos territórios, vantajoso para identificar dificuldades e gerar
propostas de ação. Dentre as reflexões, evidenciou-se a preocupação das redes com o
agravamento de desigualdades, o que levou a IEC-BNDES a endereçar questões como,
por exemplo, formas de compensar este agravamento no retorno das aulas. Esta
percepção pode servir de inspiração para que outros projetos que considerem a
inserção da tecnologia na educação tenham mais presente os desafios associados à
equidade no binômio tecnologia-educação. Ademais, foi possível reconhecer a
necessidade de haver flexibilidade em relação ao cronograma da implementação nos
territórios do 1° bloco, que foi estendido em mais seis meses, frente os impactos da
pandemia na implementação do projeto.

Padrões não lineares
de execução das
ações previstas

(2020)

O acompanhamento da execução das ações previstas na Iniciativa evidencia avanços
mais lentos no início, período de alinhamento das condições locais e demandas do
projeto, com gradual aceleração até o presente momento. Projetos semelhantes devem
ter cronogramas de implementação e desembolso considerando tais padrões não
lineares.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Resumo Executivo Relatório Intermediário 2020 5



Pontos de destaque e aprendizados nas quatro dimensões
Dimensão Visão

Destaques Aprendizados

Governança do
projeto nas
Secretarias

(2018 - 1° bloco, 2019
- Bahia, 2020 -

Paraná)

A governança é condição essencial para a implementação de projetos. Para projetos
de tecnologias na educação, ficou evidente a necessidade e a importância da
existência e da composição multidisciplinar dos Grupos Especiais de Trabalho (GET)
da Iniciativa, incluindo integrantes do setor pedagógico, de TI, de compras e do alto
escalão da Secretaria, com responsabilidades bem delimitadas e capacidade de
gestão.

Governança do
projeto nas escolas

(2019-2020)

Projetos de tecnologias na educação também necessitam da governança nas escolas.
A experiência do planejamento das Comissões de Integração da Tecnologia (CITs) em
2020 e da designação de pontos focais nas escolas da rede municipal de Santa Maria
(RS), dão indícios sobre seu impacto positivo sobre a gestão das ações na ponta e
sobre o grau de uso e apropriação de tecnologia pelos professores e gestores.

Comunicação e
engajamento
dos atores das

Secretarias
(2018-2020)

A existência de uma comunicação efetiva e transparente com os atores nas
Secretarias, incluindo GETs e secretários, favorece a formação de uma percepção clara
e compartilhada acerca do atual estado da Iniciativa, assim como permite o
alinhamento das expectativas. Ao longo da IEC-BNDES, também foram mapeados
canais mais efetivos, como os grupos de WhatsApp com os GETs.

Comunicação e
engajamento dos
atores das escolas

(2018-2020)

As ações de engajamento junto aos professores e gestores devem ser vistas como
oportunidades para reforçar o modelo das quatro dimensões, visto o risco percebido
desses atores supervalorizarem a dimensão infraestrutura, dadas características de
políticas anteriormente implementadas.

Uso das tecnologias
em diferentes

modelos de ensino
(2020)

Com a pandemia, observou-se que a Iniciativa contribuiu para a construção e o
fortalecimento da visão acerca da importância da integração das tecnologias na
educação. Os benefícios não necessariamente se limitariam ao uso de tecnologia em
sala de aula de maneira presencial, que é o foco da IEC-BNDES, mas também em
outros modelos, como no ensino remoto adotado em meio à pandemia.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Pontos de destaque e aprendizados nas quatro dimensões
Dimensão Formação

Destaques Aprendizados

Condução do
processo

formativo por
organização

externa
(2019 - 1° bloco)

Os territórios, em sua maioria, apontaram que a condução do processo formativo por
uma organização externa permitirá que usufruam da expertise da empresa no
desenho de formações futuras nas Secretarias. Somado a isso, a contratação de uma
única empresa responsável pelas formações permitiu maior similaridade entre os
currículos. Pelo lado da IEC-BNDES, acredita-se que este foi um fator relevante para
uma adaptação mais célere nos planos formativos em decorrência da eclosão da
pandemia.

Condução do
processo
formativo

(2019-2020 - 1°
bloco)

É desejável que o cronograma de realização das formações esteja estreitamente
alinhado com o das ações nas demais dimensões. Em especial, o término das
formações deve ser sincronizado com a chegada dos equipamentos e
disponibilização dos REDs, permitindo a célere aplicação dos conhecimentos
transmitidos. Além disso, as formações devem começar e terminar no mesmo ano
letivo, evitando disrupções que possam ameaçar o aprendizado e o engajamento e
criar retrabalho para cadastro.

Adaptação do
plano formativo
para o modelo

remoto
(2020)

Adaptar formações para o modelo remoto pode acarretar bons resultados de
conclusão, avaliação e aplicação dos conteúdos. Mas traz desafios quanto ao
cadastro dos cursistas, à garantia de sua conectividade e ao engajamento. Este
último pode estar associado à sensação de sobrecarga, em especial se as formações
tiverem seu ritmo acelerado; se os cursistas estiverem matriculados em mais de um
curso; e/ou se outras formações forem disponibilizadas por terceiros em paralelo.

Ações para
cadastro dos

cursistas
(2020)

A necessidade de ações para cadastro dos cursistas evidenciou a importância do
envolvimento da governança do projeto, seja por meio das instâncias das Secretarias
(por meio dos GETs) ou das escolas (por meio das CITs ou pontos focais), de modo a
colaborar para a melhoria da comunicação e para resolver questões técnicas. Neste
processo também foram determinantes a existência de painéis de dados, que
permitem um acompanhamento mais efetivo da situação, e a utilização de redes
sociais, permitindo alcançar o público alvo com celeridade.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Pontos de destaque e aprendizados nas quatro dimensões
Dimensão Recursos Educacionais Digitais (REDs)

Destaques Aprendizados

Mapeamento de
REDs

(2019 - 1° bloco)

É importante que o mapeamento dos REDs existentes nas escolas apenas reflita
aqueles ratificados pelas redes. O processo de mapeamento dos REDs, realizado no
1° bloco de territórios, evidenciou uma diferença entre recursos utilizados de forma
individual pelos docentes daqueles oficialmente adquiridos/instalados nas escolas,
isto é, chancelados pelas redes de ensino. A qualidade do diagnóstico é importante
para o planejamento das ações.

Especificação e
seleção de REDs

(2019-2020)

O processo de especificação e seleção dos REDs evidenciou que, em geral, as redes
possuem pouca expertise no tema, demandando ações para auxiliá-las a realizar a
busca ativa e curadoria desses recursos. Na IEC-BNDES, a solução adotada foi,
primeiramente, contar com a experiência do parceiro técnico na condução do
processo de seleção e focar em transferir conhecimentos para as redes acerca da
curadoria. Nesse sentido, um importante aprendizado para a prototipação é a
consideração desta necessidade, de forma a instituir esta formação como uma
atividade importante para a sustentabilidade das ações.

A Iniciativa também se deparou com a necessidade de selecionar REDs privados, ao
perceber a ausência de alternativas gratuitas capazes de endereçar os principais
desafios elencados pelas redes educacionais. A consciência acerca da necessidade
de recorrer a soluções privadas traz aprendizados para a gestão de projetos que
visem incorporar tecnologias na educação, reforçando a necessidade de que estes
passem a considerar a fase de prospecção de REDs em seus cronogramas de
execução.

Incorporação de
REDs

(2019-2020)

Um importante aprendizado da IEC-BNDES se relaciona à adaptação do uso dos
REDs. Inicialmente previstas para o uso em sala de aula, as soluções também se
mostraram apropriadas para o ensino remoto, colaborando para endereçar desafios
agravados pela pandemia, como o risco de queda no engajamento com a escola e
do aumento da taxa de evasão. No entanto, é necessário que planos para uso dos
REDs fora do ambiente escolar atentem para a equidade, estando preparados para
atender alunos sem acesso à conectividade ou a equipamentos em suas
residências.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Pontos de destaque e aprendizados nas quatro dimensões
Dimensão Infraestrutura

Destaques Aprendizados

Processos
licitatórios

para
aquisição de
tecnologias

educacionais
(2019-2020)

Em termos de planejamento, a experiência dos territórios da IEC-BNDES evidencia a
necessidade de(a): uma gestão cuidadosa do processo de compras; utilização de soluções
que otimizem o processo, como a adesão a atas de preços já existentes; antecipação do seu
início e/ou priorização frente a outras ações; e ciência dos riscos decorrentes de atrasos. O
processo de compras mostrou-se crítico para projetos educacionais que visam a
apropriação de tecnologias dada a rigidez burocrática de qualquer processo de compras
com recursos públicos, a necessidade de envolver outras instâncias governamentais e a
duração da atividade, gerando riscos de atrasos no cronograma geral do projeto.
O maior sucesso na condução do processo de compras parece estar relacionado com a
existência de uma gestão mais estruturada, com destaque para a alocação do processo a
profissionais com: expertise com compras públicas e tecnologia; ética profissional; boa
organização; capacidade de mobilização de atores externos, incluindo instâncias
superiores, fornecedores e outros setores do governo; habilidades de liderança; capacidade
de identificação dos entraves burocráticos e persistência e criatividade para destravá-los.
Fatores referentes às Secretarias de Educação são potencializadores da boa condução de
compras de tecnologias educacionais, com destaque ao/à: grau de priorização do projeto;
reconhecimento da importância da inovação; capacidade técnica e operacional do órgão
público, incluindo expertise e conhecimento sobre compras e tecnologias educacionais,
nível técnico dos profissionais e existência de estruturas de governança para
encaminhamento das ações, com delimitação clara de papéis e responsabilidades.
A necessidade do apoio de instâncias internas e externas à Secretaria se mostrou evidente
na condução dos processos licitatórios, de modo a viabilizar a implementação de projetos
de tecnologia na educação. Deve-se mobilizar os atores-chave, informando-os sobre os
objetivos dos projetos, gerando o compromisso e o senso de urgência para destravar
impedimentos burocráticos, inclusive agentes envolvidos com compras públicas na
instância de governança do projeto.
A etapa de especificação técnica dos itens mostrou-se de suma importância, tendo em
vista que a condução meticulosa, quando realizada por profissionais com conhecimento
técnico e interesse no tema, colabora para aumentar a probabilidade de sucesso dos
pregões e evitar idas e vindas para ajuste das especificações.

Ações para a
garantia da

conectividade
adequada nas

escolas
(2019-2020)

A garantia da conectividade adequada mostrou-se um desafio nas escolas contempladas
pela IEC-BNDES, mesmo com a destinação de recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE Interativo) para tal fim. A instituição de grupos de trabalho na IEC-BNDES,
voltados a resolver desafios comuns por meio de discussões, trocas de boas práticas e
ideação, apresentou grande valia neste tema.
A implementação da Iniciativa trouxe a percepção acerca da necessidade de aumentar o
repertório dos territórios quanto ao papel central da conectividade adequada para a
sustentabilidade das ações da Iniciativa, devendo este ponto também ser destaque para
outros projetos semelhantes. Além da instalação de medidores da velocidade da conexão
em equipamentos corretos e da frequência de medição, é preciso que haja articulação
com os gestores educacionais de modo a conscientizá-los acerca da centralidade deste
desafio.

Assistência de
TI às escolas
(2019-2020)

A transformação do apoio de TI, comumente realizado presencialmente, para modelo
remoto surgiu nas dinâmicas realizadas com as redes como uma possibilidade de
aumentar a capilaridade do apoio técnico e contribuir para a sustentabilidade da
IEC-BNDES e dos demais projetos de tecnologia na educação. Relatos indicaram que o
tamanho da rede e o grau de dedicação das equipes técnicas de TI das Secretarias
poderiam dificultar o suporte técnico às escolas e, em consequência, a utilização
pedagógica das tecnologias. É um ponto, portanto, ao qual deve se dar atenção no
momento em que se desenha projetos que envolvem inserção de tecnologia na educação.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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