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Resumo:  
O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado em educação  tem como objetivo 

compreender e  analisar as práticas de descentralização das ações da SEDUC, processo de 

implantação da Assessoria Pedagógica no Município de Tangará da Serra –MT, A 

“descentralização” da gestão educacional para o município de Tangará da Serra teve início na 

década de 80 ano que se implantou a DERCs, neste município, posteriormente as SRECs e 

finalmente a ASPEM, em l995. Portanto, já se passaram mais de três décadas, e por isso é 

pertinente refletir sobre a contribuição desse processo  de descentralização da gestão da 

educação e as práticas da Assessoria Pedagógica no município de Tangará da Serra, MT. 

Pesquisar as práticas da Assessoria Pedagógica  no  município significa lançar um novo olhar 

investigativo sobre esse  processo, visto que inúmeras pesquisas já foram realizadas com o 

foco voltado para o ambiente escolar mais especificamente a gestão escolar.Tomo como 

opção metodológica a pesquisa qualitativa, utilizando-se, basicamente, três instrumentos: 

análise documental,observação e entrevistas semi-estruturadas. Na análise documental foram 

analisados Diário Oficial, Leis, Portarias, Decretos e edital  publicados em  Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Educação SEDUC/MT, 

estabelecendo  políticas educacional para o estados  em consonância  com as legislação 

vigente na rede estadual de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Dicionário Aurélio Assessoria Pedagógica é um conjunto de ações desenvolvidas no 

campo pedagógico com o objetivo de preparar estudos, doutrinas, técnicas visando 

proporcionar aos profissionais da educação de uma unidade escolar, maior domínio da 

metodologia e técnicas de ensino oferecido ou ainda assessoramento pedagógico é repensar 

constantemente a prática pedagógica por meio de encontros e visitas periódicas,estabelecendo 

intervenções para a formação contínua. Com base nessas afirmações.  

     A Secretaria de Estado de Educação SEDUC-MT, no ano de 1995 através da Portaria nº 

956/95 criou as Assessorias Pedagógicas em todas as cidades mato-grossense, onde havia as 
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Superintendências Regionais de Ensino, e em outros municípios que comportava esse 

órgão,totalizando na época 31 Assessorias Pedagógicas.O objetivo desse órgão, esta fixado no 

edital 005/95 que estabelece o processo seletivo de assessores pedagógicos para provimento e 

preenchimento de cargos. essa equipe da Assessoria Pedagógica tem a finalidade de prestar 

assessoria a todas as escolas estaduais no município bem como supervisionar e inspecionar 

essas escolas ,esse edital foi publicado em Diário Oficial no dia 12 junho de 1995, pág 4 

proposta de uma política educacional para a rede estadual de ensino no Mato Grosso. 

     Desde sua criação no ano de 1995, através da portaria 956/95, as Assessorias Pedagógicas 

vem realizando um trabalho nos municípios mato-grossense ao longo de mias de uma década, 

percebe-se que esse trabalho não trouxe muitos feitos pedagógicos, ao analisar os documento 

de sua criação e outros anteriores a essas Assessorias percebe que as ações pedagógicas são 

vistas, entendidas e percebidas muito timidamente ou de pouca importância ou não relevantes, 

entre outras demandas, estabelecidas nas orientações dadas pela Secretaria de Estado de 

Educação/SEDUC-MT.      

    Deste modo,em 1968 já aparecem na estrutura organizacional da Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado de Mato Grosso as chamadas Delegacias Regionais de Ensino, às quais 

competia “cumprir e fazer cumprir as normas administrativas emanadas da “SEC/ MT”, nos 

termos do Art. 14 do Decreto nº 537/68. Por força do Art. 15 do Decreto estadual nº 1749/73, 

é  aprovado o primeiro Regimento das Delegacias, estas passaram a denominar-se Delegacias 

Regionais de Educação e Cultura (DRECs). 

     Segundo o mesmo Decreto, as Delegacias tinham por finalidade “a coordenação, 

supervisão, orientação, controle e execução de atividades da Secretaria de Educação e 

Cultura, nas respectivas áreas de jurisdição.”De acordo com o Art. 102 do Decreto estadual nº 

576, de 1976, as DRECs deviam supervisionar, assistir e controlar as atividades dos 

estabelecimentos de ensino sediados em áreas de sua jurisdição, “em estrita obediência às 

normas e supervisão dos Órgãos da Administração Central.” Note-se, que, por esses tempos, a 

administração regionalizada era integralmente dependente da Administração Central, sendo 

assim, por natureza, um instrumento de execução das suas diretrizes de ação. 

      Algum tempo atrás as Delegacias Regional de Ensino e Cultura ( DRECs),  as  

Superintendência Regional de Ensino e Cultura (SRECs)eram criticada por ser considerada 

um aparelho ideológico de estado e de ser reprodutora do status quo. 1973, por força do Art. 

15 do Decreto estadual nº 1749/73, que aprovou o primeiro Regimento das Delegacias, estas 

passaram a denominar-se Delegacias Regionais de Educação e Cultura (DRECs). 



     Segundo o mesmo Decreto, as Delegacias tinham por finalidade “a coordenação, 

supervisão, orientação, controle e execução de atividades da Secretaria de Educação e 

Cultura, nas respectivas áreas de jurisdição.”De acordo com o Art. 102 do Decreto estadual nº 

576, de 1976, as DRECs deviam supervisionar, assistir e controlar as atividades dos 

estabelecimentos de ensino sediados em áreas de sua jurisdição, “em estrita obediência às 

normas e supervisão dos Órgãos da Administração Central.” Note-se, que, por esses tempos, a 

administração regionalizada era integralmente dependente da Administração Central, sendo 

assim, por natureza, um instrumento de execução das suas diretrizes de ação. 

      Em 1979, talvez já mais sensível aos apelos da “modernidade administrativa”, o Governo 

do Estado de Grosso, por meio da Lei nº 4087/79 estabeleceu, em seu Art. 13, “a 

descentralização das atividades da Administração Central.” Nesse novo contexto, as 

Delegacias Regionais de Educação e Cultura (DRECs) passaram a ser “órgãos incumbidos da 

regionalização da Administração Estadual, na área de Educação e Cultura”, tendo por 

objetivos “levar a efeito a execução da política fixada pelo Conselho Estadual de Educação”, 

de acordo com o que dispunham os Arts.lº e 3º do Decreto estadual nº 580 de 1980. No início 

da administração regionalizada, as atribuições do Serviço de Inspeção de Ensino aparecem 

como supervisão e acompanhamento didático. Incluíam poucas atribuições de natureza 

propriamente administrativa. Com efeito, o texto legal- Decreto estadual nº 537/68, Art. l4-

trazia as seguintes atribuições: “coordenar as atividades de supervisão e de acompanhamento 

didático”, “implantar e acompanhar a execução do plano educacional.”  

      Já em 1973, a atividade inspetora regional ficou definida como “atividade executiva e 

técnico-administrativa para fiscalizar o ensino do Sistema Estadual de Educação e orientar a 

regulamentação das escolas e a organização da escrituração de vida escolar”, conforme art. 5º 

do Decreto estadual nº 1749/73. Vale registrar que as atividades do Serviço de Inspeção 

Escolar só passaram a ser realmente executadas pelas Delegacias Regionais de Educação e 

Cultura (DRECs) em 1974, e isto por força do Art. 17 do mesmo Decreto,que as atribuía, no 

prazo de um ano, aos Inspetores da Divisão de Inspeção e Serviços Técnicos de Ensino 

(DISTE) da SEC/MT.Houve nesse caso, excesso de zelo pela eficiência e legalidade do 

Serviço? E/ou, então, houve a consciência dos legisladores sobre a carência, nas Delegacias 

Regionais, de recursos humanos qualificados e sobre a necessidade de dar um tempo para 

“improvisar” inspetores regionais?  

      Sem que a natureza do Serviço tivesse sido alterada, em 1976, a Inspeção Regional 

deveria fiscalizar os estabelecimentos de Ensino, orientando as Escolas na aplicação das 



normas para a organização e escrituração de vida escolar, regulamentando a vida 

profissional do corpo docente e técnico-administrativo (Art. 104, Decreto estadual nº 

576/76).   

      Em razão da Reforma Administrativa de 1979, Lei estadual nº 4087, as competências dos 

Inspetores deveriam assumir a forma de “orientação e assessoramento direto e indireto às 

escolas para correção de desvios e reforço de aspectos positivos com relação a atividades 

técnicas de orientação pedagógica e de administração escolar e educacionais.” Nessa ocasião, 

esse Serviço, pela primeira vez, foi chamado a “participar da elaboração de normas e 

diretrizes que regulamentam o funcionamento do ensino,de acordo com o disposto no Art. 8º 

do Decreto estadual nº 580 de 1980.  

     Por essa época, ficou determinado pela Instrução 005/80, da Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado de Mato Grosso, que as tarefas da Inspeção Regional nas unidades 

escolares deveriam ser realizadas por um “Grupo de Orientação e Assessoramento”, tanto as 

de orientação pedagógica como as de administração escolar. Ao que parece, era intenção da 

Administração Central inaugurar um exercício diferente do controle, onde duas dimensões do 

processo educativo -a pedagógica e a administrativa- seriam realizadas por uma mesma 

equipe. Segundo a diretriz legal, o Inspetor deveria ceder lugar ao Orientador de Assuntos 

Técnicos (OAT), que incorporaria às suas atribuições as de colaboração não só nos aspectos 

administrativos, mas também nos didático-pedagógicos. É importante registrar que deixaram 

de ser enfatizadas atribuições como: “fiscalizar”, “cumprir e fazer cumprir”, “zelar pela 

observância das leis de ensino” e outras correlatas.  

     Para Foucault,”A inspeção funciona constantemente. O olhar está alerta em toda parte: 

Um corpo de milícia considerável, comandado por bons oficiais e agentes do bem, “corpo 

de guarda...” ( grifo meu) era assim considerado os respectivos órgão da Secretaria de 

Estado de Educação , SEDUC- MT, é assim o conceito de  uma política de inspeção que 

vigiava as ações das escolas 24 horas no comprimento de suas determinações , a partir dos 

anos 2000 mil, já com a gestão democrática estabelecidas no sistema educacional e 

garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394 /96 e Lei estadual 7040/98  a 

figura coerciva e punitiva das DRECs e SRECs desaparecem e entra em cena  a Assessoria 

Pedagógica hoje órgão representativo da SEDUC-MT no município. Percebe-se que  a partir 

dessa década, ela passou a ser reconhecida como um órgão  ou espaço na concretização das 

políticas educativas, deixando de ser um mero prolongamento da administração central ou 

órgão cuja a função seja somente fiscalizar. Então, percebe–se que ainda não esta 



acontecendo uma descentralização da gestão e sim a desconcentração das ações da SEDUC- 

MT entre o sistema central onde a prática da Assessoria Pedagógica passou a ser considerar 

a intermediária entre a SEDUC-MT e as escola, vista como uma organização social inserida 

num dado contexto local, com suas especificidades, que deviam ser entendidas e 

transformadas em projeto educativo. 

     Essas concepções levaram à incapacidade da antiga filosofia das DRECs e do tradicional 

regime de administração inspecionadas com o objetivo de punir   que objetivava a punição de 

seu trabalhadores da educação escolar de darem conta da nova complexidade que se 

apresentava. É nesse contexto que o projeto político e pedagógico veio surgindo e se 

afirmando como uma necessidade para os educadores e as instituições de ensino buscar 

estabelecer um novo olhar sobre a educação. 

      No ano de 2004, a Assembléia Legislativa de MT, aprova a Lei Complementar 206/ 04 

que estabelece as funções dos assessores pedagógicos em acompanhar a gestão: pedagógica, 

administrativa de pessoa, financeira e jurídica e da outras providencias incluindo o 

desempenho dos alunos professores e acompanhar as ações dos coordenadores pedagógicos e 

diretores. Essas disposições também estão estabelecidas nas Diretrizes do Plano de Ação das 

Assessorias Pedagógicas da Secretaria Adjunta de Políticas Educacionais e Superintendência 

de Gestão Escolar /SEDUC–MT.Deste modo, a prática de  desconcentração é muito mais 

praticada  do que a descentralização, muito mais fácil conferir autoridade hierárquica próxima 

aos usuários de serviço com o entendimento que esses agentes mantém-se sobre controle do 

Estado, neste caso não ocorrem a reorganização e redefinição funcional do aparelho do 

Estado, conforme indicado por Barros (1997), nem a delegação de poderes de auto gestão e 

autodeterminação, na gestão dos processos necessários para a realização das políticas 

educacionais. 

         A descentralização é, pois, um processo que se delineia,à medida que vai praticando, 

constituindo, portanto, uma ação dinâmica de implantação de política social, visando 

estabelecer mudanças nas relações entre o sistema central, pela redistribuição de poder. 

         Para Luck a descentralização do poder, é um conjunto de concepções, como 

fundamental, a mobilização de massa critica para se promover a transformação e 

sedimentação de novos referenciais de gestão educacional para que a escola e o sistema 

educacional, atendam às novas necessidades de formação social a que a escola e a gestão deva 

responder. É nesta perspectiva de uma gestão descentralizada numa preposição de políticas 

públicas para uma constituição de uma gestão democrática e participativa, um desafio para 

todos, em busca de uma autonomia. Isto implica na  capacidade de tomar decisões 



compartilhadas e comprometidas e usar o talento e a competência coletivamente organizada e 

articulada, para a resolução dos problemas e desafios educacionais, assumindo a 

responsabilidade pelos resultados dessas ações. 

                             Dimensões da Autonomia. 

 

         A autonomia tem varias dimensões, podendo-se evidenciar, de modo especial, a 

financeira, a política, a administrativa e a pedagógica cabendo ao gestor gerenciar e conduzir 

esses processos. Neste sentido autonomia trata-se de quatro eixos que devem ser 

desenvolvidos concomitantemente, de modo interdependente e se reforçarem 

reciprocamente.Essa autonomia se constrói com autoridade, isto é, com o sentido de autoria 

competente. Trata-se de uma autoridade intelectual (conceitual e técnica), política (capacidade 

de repartir poder), social (capacidade de liderar) e técnica(capacidade de produzir resultados e 

monitora-los).Assim como uma cadeira de quatro pernas, sem uma delas perderia a sua  

função,do mesmo a falta de equilíbrio no desenvolvimento desses quatros eixos desarticularia 

o desenvolvimento da autonomia Barros( 1997) . 

         È importante ressaltar que a articulação dessas dimensões é fundamental para que a 

gestão de autonomia de sucesso possa realizar o seu papel social, mas entender também que 

os gestores assessores pedagógicos segundo dados levantados na pesquisa nenhum  deles, tem 

formação em gestão da educação. 

     Segundo Luck a descentralização, é o caminho para autonomia de uma gestão educacional, 

democrática e participativa, fazem parte da própria natureza do ato pedagógico. A gestão da 

educação exige dos nossos governantes um projeto  político e pedagógico com efetiva 

participação dos atores que neles trabalham, efetiva e ativa na tomada de decisões, 

conscientiza a todos de que são sujeitos  da história que se faz no dia-a-dia da gestão 

democrática e autônoma. Estabelecer que a Assessoria Pedagógica tenha um significado na 

gestão nos municípios ,com assessoramento de fato junto as unidades escolares e de caráter 

pedagógico é dever cabal do  estado  na busca de uma gestão democrática de fato., 

     A gestão da Assessoria passa a ser, então, o resultado do exercício de todos os 

componentes da comunidade escolar, sempre na busca do alcance das metas estabelecidas por 

um projeto político e pedagógico construído coletivamente. A gestão democrática, assim 

entendida, exige uma mudança de mentalidade dos diferentes segmentos da gestão da 

educação. 



      Barros,(1999) muito das ações hoje estabelecidas pelos órgãos públicos na sua maioria 

são ações de desconcentração de demandas onde os agentes nos município realizam, os 

programas de governos implantada a cada eleição, assim faz o desafoga- mento dos trabalhos 

realizados pela SEDUC-MT.seja também parte dele gerenciado nos municípios fazendo com 

que a sede central ao encaminhar suas ações possam determinar o seu cumprimento através de 

sues agentes no município. 

     Isso implica no fazer cumprir as políticas da Secretaria de Estado de Educação 

SEDUC/MT, nos municípios, função de cada assessor pedagógico no município, pois de 

acordo com Barros,(1999) é muito difícil os órgãos públicos estabelecerem descentralização 

do poder, visto que isso demanda autonomia para cada representante desses setor público no 

município.  

         Uma gestão educacional e participativa, os atores assumem sua parte na 

responsabilidade pelo projeto da educação. Para tanto, no papel de gestor articulador, 

educador na coletividade. A descentralização da gestão, assim entendida, exige uma mudança 

de mentalidade dos diferentes segmentos da gestão da educação. A gestão da educação 

implica que a comunidade e os usuários da educação  sejam os seus dirigentes e gestores e 

não apenas os seus fiscalizadores ou meros receptores de serviços educacionais. Na gestão 

educacional e participativa, os atores  assumem sua parte na responsabilidade pelo projeto da 

educação,o gestor educacional tem de saber ouvir, alinhavar idéias, questionar, inferir, 

traduzir posições e sintetizar uma política de ação com o propósito de coordenar efetivamente 

o processo educativo. 

     A autonomia e a participação, pressupõe política que propicie o assessor 

pedagógico referencial que fundamente os alicerces que parta da prática social e do 

compromisso de solucionar as deficiências na gestão da educação. Há necessidade, 

também, de domínio dos aspectos metodológicos indispensáveis à concretização das 

concepções assumidas pelos gestores tanto da sede central, como os representantes 

no município. 

        Para Machado(1999),a responsabilidade se torna mais marcante quando se 

evidencia a necessidade de formação continua, complementarmente a formação  

inicial   o processo de profissionalização de gestores, de modo que enfrentem os 

novos desafios a que estão sujeitos as escolas e o sistemas  de ensino.   

         Não se pode esperar mais que os gestores aprendam em serviço, pelos ensaios 

e erro, sobre como resolver conflitos e atuar convenientemente em situações de 



tensão, como desenvolver trabalho em equipe, como monitorar resultados como 

planejar e implementar o projeto político pedagógico da escola, e outras 

responsabilidade exige profissionalismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

  

        É preciso desenvolver um novo jeito de trabalhar a gestão dentro e fora da Assessoria 

Pedagógica e dentro desse novo jeito tem-se que entender que o que se faz na gestão 

educacional é num contexto de tensão, de correlações de forças - às vezes favoráveis, às vezes 

desfavoráveis. De qualquer forma esse novo jeito de trabalhar terá que nascer do próprio 

"chão da Assessoria Pedagógica," isso terá que ser construído. Então compete, assim, à 

administração viabilizar e implementar  políticas  pedagógicas educacionais  planejadas. Para 

que isto ocorra, as necessário mudanças na própria lógica de organização da gestão e  

comportamento das instâncias superiores,então é essencial que a Secretaria de Estado de  

Educação SEDUC-MT, possibilite aos gestores assessores pedagógicos, condições para que 

aprendam a pensar e a realizar o fazer pedagógico da forma mais efetiva e crítica.   

     Neste sentido haverá tempo para o  assessor pedagógico, orientar e, promover ações que 

possa dar conta da gestão pedagógica da unidades escolares da rede estadual do referido 

município mato-grossense, numa perspectiva que possa contribuir com a  mudança 

qualitativamente  no que se refere gestão pedagógica de cada unidade escolar, fortalecendo 

assim o desempenho dessa equipe gestora para melhor resultado das suas 

práticas,compreendendo que o assessoramento pedagógico  é de fato fundamental para esse 

avanço qualitativo.Desse modo as  contribuições trará junto ao coletivo das unidades 

escolares  maior desempenho pedagógico,entendendo que o modelo tradicional de ensino não 

corresponde as demandas da formação do cidadão . 

      É importante lembrar que hoje as políticas estabelecidas pela Secretaria de  

Estado de Educação SEDUC-MT, não conseguiu ainda promover de fato a 

descentralização da gestão nos municípios, e, proporcionar aos gestores municipais 

assessores pedagógicos condições para que possam melhorarem  desempenho nas 

suas ações,visto que, na atual situação que eles se encontram não possibilita 

desenvolver efetivamente uma frente de trabalho que de bons 

resultados.Estabelecer uma política que realmente de conta de resolver todas essas 

demandas cabe responsabilidade e comprometimento com a sociedade. 

Comprometimento que os gestores educacionais,  do órgãos central, devam buscar e 



encontrar caminhos para a implantação de política pública que realmente faça a diferença, 

isso é , um desafio para todos, em busca de uma autonomia que não se resume, portanto à 

questão financeira,  e sim, política, que viabilizem condições para que o gestor na Assessorias 

no município possa, colocar em prática as legislações estabelecidas pela SEDUC-MT, 

fazendo então com que os assessores pedagógicos nos municípios possam juntos as escolas  

realizar suas funções, estabelecendo debates  no coletivo de cada unidade escolar, visando um 

avanço qualitativo no processo de aprendizagem, e de autonomia do cidadão na luta por uma 

gestão mais democrática e eficiente, isto é, no que se refere à capacidade de tomar decisões 

compartilhadas e comprometidas e usar o talento e a competência coletivamente organizada e 

articulada, para a resolução dos problemas e desafios educacionais, assumindo a 

responsabilidade pelos resultados dessas ações, vale dizer apropriando-se de seu significado e 

de sua autoria.Portanto, a descentralização é um meio e não um fim, na construção da 

autonomia, assim como está  e´, também , um meio para a formação democrática para todos 

os alunos. 
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