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Apresentação 


Ao longo dos últimos cinco anos o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia tem intensificado suas ações no sentido de contribuir para o for
talecimento do controle social, por meio, sobretudo, da divulgação 
dos resultados das auditorias operacionais realizadas em programas 
governamentais. 

Essas auditorias abordam aspectos relacionados ao desempenho da 
gestão pública, procedendo uma análise qualitativa do gasto público 
e apresentam sugestões com vistas à melhoria de aspectos relaciona
dos com a implementação de determinado programa ou ação gover
namental. 

Neste contexto, a presente publicação, expressa de forma resumida, 
os resultados da auditoria operacional realizada pela 1a Coordenado
ria de Controle Externo, na Ação Formação de Profissional de Educa
ção, do Programa Educação para Todos: Universalização da Educa
ção Básica, do PPA 2004/2007 . O respectivo processo 
(TCEl001226/2009) foi apreciado em Sessão Plenária de 30/04/2009, 
sob a relatoria do Conselheiro Zilton Rocha . 

Registre-se que este trabalho integrou a primeira auditoria operacio
nal realizada de forma conjunta por quase a totalidade dos Tribunais 
de Contas do país, como fruto de capacitação promovida pelo Pro
grama de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX) e coordena
da pelo Instituto Rui Barbosa (lRB). 

A versão eletrônica deste Sumário poderá ser acessada no site 
www.tce.ba.gov.br 

Manoel Figueiredo Castro 
Conselheiro Presidente 
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Prefácio 


Planejar, executar e avaliar são verbos que expressam ações que 
ocorrem em etapas. Realizar as duas primeiras sem a terceira, 
pode gerar conseqüências seríssimas para a sociedade, sobretu
do quando se trata de recursos públicos. 

Daí a importância desta Auditoria Operacional em educação, 
com foco na formação de docentes para o ensino básico. 

O Estado aplicou milhões de reais . Professores dispenderam tem
po, energia e muito sacrifício para fazer os cursos de licenciatura 
oferecidos, a fim de se preparar melhor para os inúmeros desafios 
inerentes à profissão. Esse era o objetivo. Qualificar os docentes 
que não puderam fazê-lo na época própria. 

Todavia, como se pode perceber, a finalidade dessa Ação é muito 
mais ampla, pois todas as atividades implementadas só teriam 
sentido se as crianças e jovens passassem a perceber no seu 
aprendizado e, em especial, na qualidade dele, os efeitos da qua
lificação acadêmica recebida pelo seus mestres. 

Nesse sentido, o TCE/Ba foi a campo, com o escopo de aferir se os 
investimentos feitos, através da Ação Formação de Profissional de 
Educação, refletiu em um aperfeiçoamento da prática pedagógi
ca e consequente melhoria de aprendizado das/dos estudantes, 
resultando no aprimoramento do ensino público estadual. 

Esta publicação apresenta o resultado do trabalho realizado . 
Esperamos que o Governo Estadual e as Prefeituras 
Municipais reflitam sobre as análises e conclusões 
apresentadas pelos profissionais deste Tribunal e procurem 
corrigir as distorções, reforçar os pontos positivos e pensar em 
formas de efetivar as proposições elencadas, pois advém de um 
procedimento de auditoria feito com o maior rigor cientifico . 
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Por fim , queremos agradecer a todas as pessoas que contribuíram 
para que este trabalho chegasse até aqui . Técnicos, diretores e 
supervisores das escolas, diretores das DIRECs e, sobretudo, aos 
professores que trabalham com a formação de docentes na 
UEFS, UNEB, UFBA e UFRB, pois ajudaram a aperfeiçoar as 
matrizes de planejamento e de achados da auditoria, trazendo 
conhecimentos teóricos e vivências que enriqueceram os resulta
dos alcançados. 

Zilton Rocha 
Conselheiro Corregedor e Relator 
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AÇÃO FORMAÇÃO 
DE PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO 

o Programa de Formação para Professores foi instituído em 
14/05/2003, por meio do Decreto n.o 8.523 do Governo do 
Estado com o objetivo de aprimorar a formação profissional 
dos docentes da rede pública estadual, de modo a propiciar a 
melhoria do ensino nas escolas do Estado da Bahia, através da 
modalidade de educação presencial . 

Em junho de 2003, foram celebrados Convênios entre a Secre
taria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e quatro universi
dades'estaduais: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC) e Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS). 

o objeto destes convênios era a cooperação técnico-científica, 
visando ao desenvolvimento do Programa de Formação de Pro
fessores nas modalidades presencial, semi-presencial e à dis
tância . 

A partir desses instrumentos, foram ofertados cursos de licen
ciatura plena, com duração de três anos, em Letras Vernáculas, 
Letras com Inglês, Matemática, Física, Química, Biologia, His
tória e Geografia . 

Posteriormente, a Universidade Salvador (Unifacs), a Universi
dade Federal 
Católica do R
o Programa . 

da 
io 

Bahia 
de Jan

(UFBA) 
eiro (PUC-RIO) 

e a Pontifícia 
passaram 

Universidade 
a integrar 

13 



.... Avaliação da Ação Formação de Profissional de Eduacação 

De acordo com as linhas de operacionalização, o acesso aos 
cursos do Programa ocorreria através de processo seletivo de 
caráter classificatório, realizado conforme edital publicado por 
cada instituição de ensino superior convenente . 

No Plano Plurianual (PPA) 2004 - 2007 a formação de professo
res em nível superior integra a citada ação : Formação Profissio
nal de Educação - Programa Educação Para Todos: Universali
zação da Educação Básica, tendo como meta impacto, formar 
25% dos professores da rede estadual de ensino, que não pos
suam nível superior. E, como objetivo finalístico a melhoria da 
qualidade do ensino-aprendizagem . 

Recursos alocados à a ão 

No período compreend ido entre 2004 a 2007, a Formação de 
Profissional de Educação teve a execução, conforme apresen
tado a segu ir: 

Tabela 1 - Execução Orçamentária e Financeira da 
Ação Formação de Profissional de Educação, 

período de 2004 - 2007 - Bahia. 

Ano Orçado 
Inicial 

Orçado Atual I Empenhado 
(A) (B) 

Valores Pagos 

Em R$1,OO 

%Execução 
Orçamentário 

(B)/(A) 

2004 297 50.000,00 21.822 .428,00 I 12 .106.086,59 7.354.824,71 55,5 

2005 30.798.000,00 21.584.127,00 16.963.559,70 14.398.236,95 78,6 

2006 19.885. 000,00 18.353.516,00 11 .073 .539,05 1 8.032 .466,49 60,3 

2007 11646.000,00 15.622.286,00 12.651 .602,80 11 .687 .256,96 81 ,0 

Total 92.079.000,00 77.382.357,00 52.794.788,14 41 .472.785,11 68,20 

Fonte: Sistema de Informações GerenciaIS ContábeIS Financeiras - Sicof gerencial (posição em 22/11/08). 
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Conforme se observa, o total de recursos orçados para a For
mação de Profissional de Educação foi de R$ 92 .079.000,00 . 
Porém, seu orçamento foi atualizado para R$ 77 .382 .357,00, 
representando uma redução da ordem de 16%. 

Ao final do período vigente no PPA 2004-2007, apenas 
R$ 52 .794.788,14 foram empenhados e liquidados, ou seja, 
68, 2% do orçamento atual . Destaque-se que nessa Ação 
estão agrupadas a Formação de Profissional em graduação e a 
Capacitação de Profissional em pós-graduação. 

o que o TCE avaliou 

o objetivo da Auditoria foi avaliar em que medida a SEC se ins
trumentalizou, de forma institucional e operacional, para o 
atendimento das necessidades de formação de professores, 
controle dos recursos aplicados nessas ações e disponibilização 
dos produtos necessários ao alcance de suas metas; e perceber 
os resultados produzidos na agregação de conhecimentos pelo 
professor e na melhoria do seu planejamento pedagógico e 
práticas pedagógicas. 

o problema descrito foi investigado por intermédio da análise 
de três questões que versam sobre a demanda por formação 
de professores, por município/escola; os critérios de habilita
ção dos professores para participar do programa; critérios de 
distribuição das vagas; além das estratégias de divulgação 
da Ação . 
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Por que a formação de profissionais 
de educação foi avaliada? 

o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (promoex) 
que tem como objetivo central o fortalecimento do sistema de 
controle externo, através da integração nacional e da moderni
zação dos Tribunais de Contas, considerou a realização das 
auditorias operacionais como uma de suas ações prioritárias. 

A auditoria operacional na Ação Formação de Profissional de 
Educação foi decorrente do processo de capacitação para téc
nicos dos Tribunais de Contas de todo o país, realizado pelo Pro
moex. 

Na avaliação das múltiplas funções do Estado, a Educação foi 
selecionada pela materialidade dos recursos aplicados, bem 
como pela relevância social do tema. E, a partir de uma matriz 
de risco aplicada em todas as ações de governo na área de edu
cação, selecionou-se como objeto de auditoria a Formação de 
Profissional de Educação. 

Considerou-se ainda o Plano Nacional de Educação (PNE) 
e a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB), que elegem 
a formação dos profissionais de educação como uma das prio
ridades para o ensino básico no país . 

o PNE institui, como uma de suas metas, que todo o quadro do 
magistério em efetivo exercício (atendendo, da 5° série do ensi
no fundamental ao último ano do ensino médio) tenha alcan
çado a licenciatura plena em sua formação profissional. 

Importante lembrar que, segundo o Caderno de Informações 
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fornecido pela Secretaria de Educação, após um levantamento 
feito no início de 2007, verificou-se que 63% do quadro do 
magistério público estadual do ensino fundamental e médio 
possuem licenciatura plena e, representativos, 37% não pos
suem tal formação . 

Como se desenvolveu o trabalho 

A auditoria foi executada pela 1a Coordenadoria de Controle 
Externo, no período de 31/03/2008 a 20/04/2009, por uma 
equipe de cinco técnicos e contou com suporte metodológ ico 
e estatístico. Obteve ainda a colaboração de acadêmicos e estu
diosos da área que se fizeram presentes em Painéis de referên
cia - oportunidades em que foram apresentadas sugestões 
para o aperfeiçoamento do planejamento e a apresentação de 
recomendações . 

Os principais procedimentos de auditoria adotados foram : 
entrevistas com especialistas na área de educação, com os ges
tores e técnicos responsáveis pela execução das ações; consul
tas realizadas à legislação aplicável; revisão bibliográfica (leitu
ra de artigos e trabalhos técnicos sobre o tema) e consultas a 
portais temáticos na Internet. Além de aplicação de questioná
rios específicos aos gestores escolares (74), professores cursis
tas (491 ) e não cursistas (300). 

A pesquisa fo i reali zada em 61 (sessenta e um) municípios. E, 
tanto a seleção dos municípios quanto a dos respondentes, fo i 
respaldada por critérios estatísticos. Foram levantadas ques
tões relativas à divulgação da Ação, critérios de acesso e per
manência nos cursos, benefícios alcançados pelos participan
tes, motivos da não participação de parte dos professores não
licenciados, existência de mecanismos de monitoramento e 
avaliação do professor cursista em sala de aula, existência de 



levantamento da necessidade dos professores por cursos de 
licenciatura plena, dentre outras. 

o QUE O TCE ENCONTROU ~~ , 

Demanda não atendida 


A quantidade de vagas e os cursos de licenciatura oferecidos 
não atenderam à necessidade de formação dos professores em 
cada município . 

Tal constatação ficou evidenciada com a utilização das infor
mações e dos dados disponibilizados pelo Instituto Anísio Tei
xeira (lAT) no quadro denominado" Demanda e oferta de cur
sos para formação de professores", (correspondente às 1a e 2a 

etapas do Programa, definidas para 2003 e 2004), apontando 
a demanda potencial de professores e a prioridade de cursos 
em pauta . O quadro também apresenta, por universidade, os 
cursos de licenciatura plena na modalidade presencial, regular
mente oferecidos, e quais poderiam ser disponibilizados para 
estas etapas, tomando por base os municípios onde as univer
sidades públicas possuem sede e os municípios circunvizinhos, 
compreendendo 178 dos 417 municípios baianos. 

Observa-se que, embora, a demanda potencial por pólo 
apresentada pelo IAT fosse de 5.023 professores e o quantitati
vo de vagas disponíveis pelas universidades totalizasse 4.1 00, a 
quantidade de vagas efetivamente oferecida nos editais dos 
processos seletivos na modalidade presencial foi de 
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3.050 vagas (74,4%) . 

Quando analisadas as vagas oferecidas nas modalidades à dis

tância e presencial, verifica-se que a oferta foi de 4.780 vagas, 

representando 55,6% das 8.602 estabelecidas como meta no 

PPA 2004-2007. 

Analisando os cursos de licenciatura oferecidos por área de 

conhecimento, constata-se, ainda, a oferta de cursos para 

pólos em que não havia registro de demanda, a exemplo do 

ocorrido nos municípios de Eunápolis, Jacobina e Guanambi . 


De forma semelhante, dentre os gestores das unidades 

escolares, que responderam a pesquisa, 23% afirmaram que 

os cursos disponibilizados não atenderam à demanda prioritá

ria da sua un idade escolar. Quando estes dados são discrimina

dos por localidade, encontram-se municípios em que 100% 

dos gestores fizeram esta afirmação, a exemplo dos municípi

os de Aracatu, Brotas de Macaúbas, Conceição do Coité, San

tana, Seabra e Tanhaçu . Nos municípios de Casa Nova, Jequié, 

Livramento de Nossa Senhora e Santa Maria da Vitória, 50% 

dos gestores afirmaram que os cursos não atenderam à 

demanda prioritária da sua unidade escolar. 


Verificou-se a ausência de um diagnóstico inicial para retratar a 

situação dos professores no que se refere à necessidade de gra

duação em licenciatura plena no estado como um todo. Com 

efeito, o que se observou na execução da Ação foi a oferta de 

vagas em universidades públicas e privadas sem a apresenta

ção de estudos efetivos de demanda que respaldassem a sele

ção dos cursos, a quantidade de vagas e as localidades a serem 

contemplados. 


Ressalte-se que foram solicitados ao IAT os estudos referentes 

ao levantamento da demanda por cursos de licenciatura pa ra 
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cada município, referente às 1a e 2a etapas, e até o final dos tra
balhos de auditoria tais informações não tinham sido disponi
bilizadas. 

A inexistência de um levantamento da real demanda por for
mação pode ser confirmada através dos questionários aplica
dos aos gestores das unidades escolares que compuseram a 
amostra auditada, embora 69% dos gestores tenham afirma
do que a Diretoria Regional de Educação (Direc) solicitou diag
nostico das necessidades de formação inicial de professores, 
quando questionados sobre o período do levantamento, 56% 
destes afirmaram que o diagnóstico foi solicitado entre os anos 
de 2007 e 2008; portanto, em momento posterior às duas pri
meiras etapas da implementação do Plano . 

Conseqüentemente, ficou evidenciado que o procedimento 
utilizado, para contratação dos cursos oferecidos pelas univer
sidades, não foi definido de acordo com a necessidade de 
cada município/escola. Evidência-se, também, que o IAT aca
bou concedendo liberdade às universidades para definição, 
conforme sua capacidade, dos cursos a serem ofertados, possi
bilitando assim que muitos municípios não fossem atendidos, 
dificultando que a demanda de docentes não licenciados des
tas regiões fossem sanadas. 

Importante ressaltar que a delimitação de marco zero e a reali
zação de avaliação ex-ante é fundamental para a definição de 
prioridades na aplicação dos recursos, bem como para aferição 
das relações de causa e efeito. 
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Deficiência na divulgação 


o manual do Programa de Formação para Profissionais de Edu
cação - Modalidade Presencial destaca que a articulação exter
na do programa se estrutura em torno de atribuições pertinen
tes a cada ator envolvido com asua execução. E estabelece, em 
relevo, a suma importância do cumprimento das atribuições 
estabelecidas para a consolidação do Programa (conforme os 
níveis de atuação conferidos a cada um dos integrantes). 

Neste sentido, a divulgação dos cursos ofertados e número de 

vagas disponibilizadas para a formação inicial foi estabelecida 

como uma das atribuições das Diretorias Regionais de Educa

ção e Unidades Escolares . 

Entretanto, dentre os não cursistas pesquisados, 34 % afirma

ram que não tomaram conhecimento do Programa de Forma

ção Inicial de Professores e 44% destes professores afirmaram 

desconhecer os critérios de acesso e permanência nos cursos . 


Quando analisada por municípios, a situação se agrava; pois, 

foram constatados casos em que 100% dos respondentes afir

maram que não tiveram conhecimento do Programa, como 

nos municípios de Casa Nova, Iraquara, Itiúba, Pindobaçu e 

Sobradinho. 


o desconhecimento do Programa, dos critérios de acesso e de 
permanência evidenciam a ineficiência na divulgação, confor
me demonstrado pelas respostas obtidas a partir da pesquisa 
realizada junto aos professores. Com efeito, as normas e regras 
do Programa não foram devidamente divulgadas, conferindo a 
devida transparência e publicidade das ações, de forma a tor
nar claros os seus objetivos e incentivar a ampla adesão dos 
interessados. 
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Em conseqüência de tais deficiências, foram gerados impaCtos 
negativos. Entre eles, podem ser elencados: os custos adiciona
is com editais para complementação de vagas, e a não partici
pação de professores não licenciados por desconhecimento 
do programa . Exemplificando tal situação, o edital da UEFS 
s/n° de 22 .07.05, referente à abertura de inscrições para o 
processo seletivo de ingresso no Programa de Formação para 
Professores. 

Restrição à participação de 

professores nos cursos 


Os editais dos processos seletivos para ingresso nos cursos de 
licenciatura, oferecidos pelas universidades convenentes nas 
1a e 2a fases do Programa, impuseram critérios restritivos à ple
na participação dos professores. 

Dentre as exigências para que o professor pudesse participar, 
constavam: ter pelo menos 6 (seis) anos de serviço a cumprir 
antes da integralização do tempo para sua aposentadoria; 
estar em regência de classe e, obrigatoriamente, na disciplina a 
ser cursada, além de atuar no pólo ou na Direc da região para a 
qual o curso seria ofertado. 

Os parágrafos seguintes apresentam a opinião dos gestores 
das unidades escolares, professores cursistas não cursistas pes
quisadores acerca das condições que contribuiriam para ampli
ar a participação efetiva dos professores no programa de for
mação inicial . 

No que concerne ao tempo de serviço, a opinião de que todos 
os professores efetivos devem participar, independente do tem
po restante para a aposentadoria, foi manifestada por 67,6% 
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dos gestores de unidades escolares, se.gu ida de 35,8% dos pro
fessores cursistas e 38% dos não cursistas . 

Na percepção dos respondentes, a possibilidade de todos os 
professores efetivos participarem, mesmo que não estejam em 
regência de classe, foi apoiada por 54,1 % dos gestores, sendo 
corroborada por 41,5 % dos cursistas e por 42,3 % dos não cur
sistas. A auditoria identificou, ainda, diretores de escola que 
não têm licenciatura plena, e que, por não estarem em regên
cia de classe, foram impedidos de participar do programa. Con
siderando que a função é temporária ao retornarem à regência 
de classe, esses profissionais permanecem sem a qualificação 
exigida, aumentando o quadro de professores nessa situação. 

Na mesma linha, a opinião de que todos os professores efetivos 
possam participar, mesmo que não estejam em regência de 
classe na disciplina específica do curso, foi manifestada por 
62,2 % dos gestores, seguida por 60,1% dos cursistas e por 
49% dos não cursistas. 

E, por fim, a percepção de que participar do curso, indepen
dente do pólo ou Direc, contribuiria para ampliar a participa
ção efetiva dos professores foi registrada por 49,9% dos ges
tores seguida por 50,5% dos cursistas e por 40,7% dos não 
cursistas . 

Observa-se, pelos resultados obtidos com a pesquisa de 
campo, que tanto os gestores de unidades escolares quanto 
professores entendem que os critérios estabelecidos pelos edi
tais restringiram o acesso do corpo docente ao programa de 
formação de professores. 

Alguns argumentos apresentados pelos respondentes foram 
evidenciados pela equipe de auditoria, especialmente no que 
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tange à obrigatoriedade do professor estar em regência de 
classe da disciplina específica do curso. 

Éde conhecimento geral, divulgado fartamente pela imprensa 
e nos próprios relatórios da SEC, a carência de algumas forma
ções, especialmente no interior do estado, a exemplo de Mate
mática, Física, Química e Biologia . Sabe-se, também, que a dis
tribuição das disciplinas a serem regidas, quando não há profis
sionais habilitados, dá-se por critérios alheios à boa prática 
gerencial. Constata-se que, muitas vezes, o profissional da edu
cação pode estar ministrando uma disciplina para a qual não 
tem nenhuma vocação (relato de alguns entrevistados), e a úni
ca opção de curso oferecido é relacionada à disciplina na qual 
não tem interesse. 

Fragilidade no estabelecimento 

de indicadores de desempenho 


Os indicadores exercem importante função na implantação de 
um programa/projeto, visto que são os instrumentos que per
mitem evidenciar o cumprimento e alcance das metas e dos 
objetivos previstos, tornando-se ferramentas imprescindíveis 
na mensuração da eficiência, eficácia e efetividade de uma 
ação. Assim, deverão ser definidos de modo a englobar não 
apenas o aspecto quantitativo, mas a qualidade, o tempo, o 
local e os beneficiários da intervenção a ser realizada. (Peter 
Pfeiffer, 2000) 

Nesse contexto, os indicadores apresentados no PPA 2004
2007 não permitem mensurar o alcance da melhoria da quali
dade do ensino-aprendizagem pois, restringem-se ao acompa
nhamento das metas físicas previstas. O que, além de não per
mitir o monitoramento no período de execução, compromete 
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o processo de acompanhamento e avaliação da Ação Forma
ção de Profissionais de Educação. 

Há carência de indicadores de desempenho que permitam à 
SEC e ao IAT conhecerem os benefícios e impactos do gasto 
público para a melhoria da atuação didático-pedagógica do 
professor beneficiário e do planejamento pedagógico escolar. 

Percepção da melhoria da prática 
d idático-pedagóg ica 

De forma geral, foi constatada uma percepção positiva dos 
beneficiários e diretores de unidades sobre os cursos oferta
dos. Há que se considerar, no entanto, as opiniões discordan
tes, a exemplo das registradas em municípios de pequeno por
te onde significativo percentual de professores afirmou não 
haver condições de aplicabilidade do conteúdo aprendido nas 
escolas onde atuam . 

Dentre os 491 beneficiários da Ação que compuseram a amos
tra auditada, 98,5% concordaram que o curso oferece novos 
conhecimentos para a melhoria das práticas pedagógicas em 
sala de aula . Tal situação foi corroborada pelos gestores num 
percentual de 87% dos pesquisados. Segundo a percepção de 
97% dos professores pesquisados, os conhecimentos adquiri
dos no curso contribuem para ampliar os saberes teóricos acer
ca da disciplina ministrada em sala de aula . Dessa forma, os par
ticipantes afirmam terem não só melhorado suas práticas peda
gógicas como, também, ampliado os saberes específicos na 
matéria cursada. 

Dos cursistas pesquisados, 91,5% afirmaram que o curso de 
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licenciatura serve para aumentar a motivação na regência de 
sala de aula. Por seu turno, 96% apresentaram uma percepção 
positiva quanto à melhoria no planejamento das aulas, percep
ção esta ratificada pelos gestores de unidades escolares, já que 
89% dos respondentes concordaram que houve tal melhoria . 

A melhoria do relacionamento com os alunos em sala de aula, 
decorrente do curso de licenciatura, foi manifestada por 86% 
dos cursistas pesquisados e 79% dos diretores. 

No que concerne às condições oferecidas para que o professor 
desenvolva o seu trabalho, na percepção de 38% dos cursistas 
respondentes, a escola não oferece condições físicas e instru
mentais para que o professor aplique os conhecimentos adqui
ridos no curso. Analisando de forma mais detalhada as respos
tas, verificou-se que, em municípios considerados de pequeno 
porte, o percentual de professores que compartilham dessa opi
nião aumenta para 53,8%, conforme se observa nos municípi
os de Abaíra, Anagé, Barra, Campo Formoso, Gandu, Marago
gipe,Paratinga, Pindobaçu, Poções, Riachão do Jacuípe, Santa
na, Santo Antõnio de Jesus, São Desidério, São Félix do Coribe, 
Seabra, Serrinha e Senhor do Bonfim. 

Mesmo em municípios de médio e grande porte, com popula
ção acima de 100.000 habitantes (tais como Barreiras, Feira de 
Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro e Vitória da Conquis
ta,), observa-se um percentual de 41,8% de professores em dis
cordância com a afirmativa de que as escolas oferecem condi
ções físicas e instrumentais para aplicação dos conhecimentos 
adquiridos nos cursos. 

Os dados apresentam significância, à medida que se considera 
como variáveis importantes para o rendimento escolar do alu
no, o nível de formação dos seus professores e a capacidade 
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destes de transmitir, com segurança, o conhecimento adquiri
do, estimulando o aluno em sala de aula . Porém, aliados a 
estes, outros fatores devem estar presentes, a fim de contribuir 
para a qualidade da educação . Dentre eles, sobressaem as 
boas condições de trabalho, ambiente e estruturas favoráve is à 
disseminação e à produção do conhecimento. 

Dados da SEC/MEC/INEP, referentes ao levantamento 
realizado no ano de 2006', apontam que, naquele ano, a Bahia 
possuía 1.753 escolas estaduais. Destas, apenas 29% (510 
escolas) possuíam laboratório de informática; 336 unidades 
(19%) contavam com laboratórios de ciências; 751 escolas 
(42,8%) tinham uma biblioteca em sua estrutura, e apenas 
102 unidades (5,8%) contavam com videoteca . 

Nesse contexto, grande número de professores entende 
que a estrutura disponibilizada pelas escolas, seja por falta de 
equipamentos, materiais, conservação ou outros, se constitui 
em entrave para que eles possam aplicar os conhecimentos 
adquiridos nos cursos . -=rais situações tendem a criar dificulda
des à disseminação e à produção do conhecimento nas escolas 
e, por conseguinte, influenciar negativamente nos resultados 
da Ação implementada e que tem por fim melhorar a relação 
ensino-aprendizagem . 

Além dos professores beneficiados, também fizeram parte da 
amostra auditada professores que compõem o público-alvo da 
Ação, mas que dela não participaram, ainda . Estes professores 
ratificaram as percepções dos cursistas e gestores de unidades 
escolares. Avaliaram positivamente a Ação no que tange às 
expectativas de melhoria das práticas pedagógicas em sala de 
aula, ampliação dos saberes teóricos, motivação na regência 

1 Dados sobre "equipamentos e laboratórjos existentes nas escolas por dependência 
administrativa, Bahia 2006" e "n° de escolas por dependência administrativa, Bahia, 2006 
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de sala de aula, melhoria no planejamento das aulas e do rela
cionamento com os alunos. Destes professores, 90,3% con
cordaram que a licenciatura plena é necessária para a melhoria 
das práticas pedagógicas em sala de aula. Segundo a percep
ção de 93,8%, os conhecimentos adquiridos no curso contri
buem para ampliar os saberes teóricos acerca da disciplina 
ministrada em sala de aula, 74,7% concordaram que a licenci
atura é necessária para aumentar a motivação na regência de 
sala de aula, enquanto 17,3 % discordaram desta afirmativa. 

Em relação à melhoria do planejamento das aulas proporciona
do pela licenciatura, 86,1% concordaram que a licenciatura 
proporcionaria esta condição, enquanto que apenas 9,3% dis
cordaram . Quanto à licenciatura plena, 63,2 % dos professo
res, que responderam aos questionários, afirmaram que a mes
ma é necessária para melhorar o relacionamento com os alu
nos em sala de aula. 25,3% discordaram desta afirmativa. 

Inexistência de avaliação 

sistemática da ação 


Questionados sobre a existência de mecanismos de monitora
mento e avaliação dos professores cursistas, 52,2 % dos gesto
res de unidades escolares, que compuseram a amostra audita
da demonstraram não existir tais mecanismos. Acerca deste 
assunto, não foi apresentado à equipe, pelo IAT, nenhum docu
mento que confirmasse a existência de processo sistemático de 
aval iação dos professores cursistas após a conclusão da licenci
atura pelo Programa. 

Foram disponibilizados pelo IAT relatórios de avaliação do pro
grama que envolveu as 05 universidades públicas participan
tes, abordando a melhoria do desempenho acadêmico, o nível 



.... Avaliação da Ação Formação de Profissional de Eduacação 

de qualidade do gerenciamento do Programa e a infra
estrutura dos cursos ofertados. 

o público alvo foi composto por professores cursistas, coorde
nador do programa nas universidades, coordenadores de cur
so junto às universidades, professores formadores e dirigentes 
escolares/coordenadores pedagógicos. 

Apesar de importantes, tais avaliações não buscavam aferir o 
impacto das formações oferecidas aos professores junto aos 
alunos da rede pública de ensino, ou seja, a contribuição do 
próprio programa para melhoria da qualidade do ensino 
aprendizagem. 

oQUE PODE SER FEITO 

PARA MELHORAR O 

DESEMPENHO DA AÇÃO 


Com vistas à melhoria da gestão e da operacionalização das 
ações de formação de professores a auditoria recomendou a 
adoção das seguintes medidas: 

AolAT 
Realizar estudos efetivos de demanda que respaldem a seleção 
dos cursos, quantidade de vagas disponibilizadas e localidades 
a serem contempladas, com vistas a definir as prioridades na 
aplicação dos recursos, bem como para aferição dos incremen
tos oriundos da intervenção. 

ÀSEC 
a) Dar ampla divulgação da formação inicial de professores em 
todas as escolas da rede pública estadual, com informações 

29 



sobre público-alvo, organização dos cursos (horário, local, 
período, carga horária, programação, etc.), o período de inscri
ção eos critérios de seleção dos candidatos; 

b) criar oportunidade de acesso aos cursos de graduação em 
licenciatura aos professores efetivos que não a possuem; 

c) realizar avaliação sistemática para fins de intervenções e cor
reções de rumo que se fizerem necessárias ao longo do proces
so de formação dos professores, inclusive a avaliação das 
aprendizagens dos cursistas; 

d) definir indicadores de desempenho e de efetividade como 
base para o monitoramento e avaliação da Ação, a exemplo 
dos apresentados a seguir, sem prejuízo da adoção de outros 
julgados pertinentes: 

• índice de abrangência de municípios/escolas/ profes
sores (proporção dos municípios/ escolas/ professores atendi
dos pelos cursos de graduação em licenciatura plena); 

• índice de aproveitamento (proporção dos professores 
que concluíram os cursos de graduação em licenciatura 
plena); e 

• índice de eqüidade do atendimento (proporção dos 
municípios com baixo desempenho escolar atendidos pelos 
cursos de graduação em licenciatura plena). 
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BENEFíCIOS DA 
IMPLEMENTAÇÃO 
DAS RECOMENDAÇÕES 
DOTCE 

Com a adoção das recomendações propostas, espera-se: 

1. Que seja identificada a real demanda de professores que 
não possuem licenciatura; 

2. o atendimento equitativo do público-alvo, tendo como pre
missa a utilização racional de recursos públicos e 

3.uma maior eficiência no acompanhamento e monitoramen
to das ações. 
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RESOLUÇÃO TCE 

N° 037/2009 

Processo nO: 

Natureza do trabalho: 


Objeto: 


Período abrangido: 


Órgão responsável: 


Gestores: 


Órgão executor: 
Gestores: 

Relator: 

Resolução 
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2004a 2007 
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Estado da Bahia - SEC 
Anaci Bispo Paim : de 11/04/2003 
a 01/01/2007 
Adeum Hilário Sauer: a partir de 
01/01/2007 
InstitutoAnísioTeixeira -IAT 
Iara Vieira Lima Soares: de 
24/03/2003 
a 04/01/2007 
Penildon Silva Filho: a partir de 
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Cons. Zilton Rocha 
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EMENTA: Auditoria e inspeção 
rea I izada. Recomendações. 
Unanimidade, itens 11 a li, 11 C", 

"d", 11 e", "f" e"g". Decisão por 
maioria de votos, item 11 b". 



T. Avaliação da Ação Formação de Profissional de Eduacação 

RESOLVE o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em sessão 

plenária, ao tomar conhecimento do resultado da presente 
auditoria de natureza operacional, determinar: 

a) A juntada deste processo às prestações de contas da 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA -
SEC, relativas aos exercícios de 2004 - 2007, para as con
tas ainda não julgadas, à unanimidade; 

b) O envio de cópia do Relatório de Auditoria ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado, para que tome conhecimento 
das recomendações sugeridas pela auditoria, por maio
ria de votos; 

c) O envio de cópia do Relatório de Auditoria ao Secretário 
de Educação do Estado, para que tome conhecimento 
das recomendações sugeridas pela auditoria e, as 
implemente com vistas à melhoria da gestão e da ope
racionalização das ações de formação de professores, à 
unanimidade; 

d) O envio de cópia do Relatório deAuditoria ao Diretor do 
Instituto Anísio Teixeira - IAT, para que tome conheci
mento das recomendações sugeridas pela auditoria, à 
unanimidade; 

e) O envio aos Gestores, das unidades envolvidas, o envio 
de cópia do Relatório de Auditoria para que tomem 
conhecimento das recomendações sugeridas e de cópia 
da análise feita pela auditoria, relativa ao posiciona
mento da SEC, acerca das recomendações expressas no 
"PLANO DEAÇÃO", à unanimidade; 

f) Que seja realizado, pela Coordenadoria competente, o 
acompanhamento da implementação das ações defini
das no 11 PLANO DEAÇÃO" quando ocorrer à realização 
da auditoria relativa às contas do exercício de 2008, 
bem como em outras inspeções que venham a aconte
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cer na Entidade, no atual exercício, à unanimidade; 
g) Que sejam confeccionados, pela COPE, os Sumários Exe

cutivos no prazo máximo de 45 dias, à unanimidade. 

Vencidos, em parte, o Exmo. Conselheiro Zilton Rocha, Relator 
e o Exmo. Sr. Substituto de Conselheiro Auditor Juraci Manoel 
de Carvalho, que também votaram pela publicação do Relató
rio deAuditoria e desta decisão no portal doTCE e dosTribunais 
de Contas do Brasil. 

Vencido, ainda, em parte o Exmo. Sr. Conselheiro Antônio 
Honorato, que votou contrário ao encaminhamento proposto 
no item "b". 

Sala das Sessões, 05 de maio de 2009. 
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