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Introdução

Ao analisarmos a constituição da gestão democrática no Brasil  e,
mais especificamente no município de Rondonópolis – MT, apreendemos
que é fruto de lutas históricas engendradas a partir da própria redemocrati-
zação proveniente de contextos mais amplos que envolvem o período do
fim da Ditadura Militar no Brasil em 1985. 

Nesse sentido,  é com a promulgação da Constituição Federal  de
1988 que se anuncia a gestão democrática no âmbito da Educação Pública
no país, em que se prevê, no artigo 206, que o ensino será ministrado com
base em alguns princípios, dentre eles o da gestão democrática: “VI - gestão
democrática do ensino público, na forma da lei (BRASIL, 1988). 

Esse princípio constitucional é ratificado na Lei de Diretrizes de Ba-
ses da Educação Nacional, promulgada no ano de 1996 – LDB nº 9.394/96 –
em seu artigo 3º, inciso VIII “[...] gestão democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” e no artigo 14 que
assevera: 

Art.  14.  Os  sistemas  de  ensino  definirão  as  normas  da  gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas  peculiaridades  e  conforme  os  seguintes  princípios: I  -
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;  II  -  participação das  comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996, s/p). 

Apreendemos que a previsão legal no escopo de legislações tão re-
levantes só foi possível a partir de uma concepção de educação emancipa-
dora que possuía e possui em sua essência a perspectiva da participação co-
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letiva e democrática para sua efetivação. Para além disso, partimos do pres-
suposto de que apenas a previsão legal não coloca em prática a gestão de-
mocrática1, todavia, é elemento importante para buscar-se a sua constru-
ção, implementação e consolidação. 

Um dos instrumentos para a consolidação da gestão democrática é
a forma de provimento de diretores, que é de responsabilidade dos siste-
mas de ensino, os quais são responsáveis por definirem como o provimento
de diretores dos estabelecimentos públicos de Educação Básica deve ser re-
alizado, o que denota diferentes maneiras de como isso ocorre. Nesse sen-
tido, Drabach (2018), apresenta a eleição, a indicação e a seleção/concurso
público como formas de provimento em vigor no Brasil na atualidade.  

Vários  estudiosos da gestão escolar  no Brasil  -  DOURADO, 2000;
SOUZA, 2007, 2009, 2012; PARO, 2003; 2015 e LIMA, 2014 - evidenciam a
importância da eleição como forma de provimento, constituindo-se como
pilar essencial da gestão democrática e, desse modo, promotora da demo-
cratização no âmbito das escolas.

A partir desses elementos introdutórios é que trazemos como obje-
tivo neste  capítulo  problematizar a gestão escolar democrática no municí-
pio de Rondonópolis – MT. O enfoque centra-se nas ações empreendidas
no âmbito municipal para a implementação e o fortalecimento da gestão
democrática, considerando-se a decisão de inconstitucionalidade da eleição
para diretores de unidades de ensino proferida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), em 28 de novembro de 2019. Essa decisão modificou o princípio
inscrito no inciso IV, do artigo 237 da Constituição do estado, declarando-o
como inconstitucional, entendendo-se que a indicação para funções de con-
fiança é de competência direta dos executivos estaduais e municipais (DO-
MICIANO; COSSETIN; DRABACH, 2020). Articulada a essa discussão apresen-
tamos, também, a visão de professores da Rede Municipal de Ensino acerca
do princípio da gestão democrática aqui discutido. 

Metodologicamente, realizamos pesquisa de tipo qualitativa-docu-
mental e bibliográfica e, ainda, apresentamos a percepção de um conjunto
de 120 professores sobre a forma de provimento de diretores e sua interfe-
rência ou não na implementação da gestão democrática. A coleta de dados
junto aos professores foi realizada a partir de aplicação de um questionário
1 Conforme Torres e Garske (2000) pode-se entender por gestão democrática “[...] o conjun-
to de transformações que compreendem a instalação de Conselhos Deliberativos, constituí -
dos por representantes de diversos segmentos da comunidade escolar, a eleição do diretor
da escola pela comunidade escolar e, também, a autonomia financeira representada pelo re-
passe direto dos recursos financeiros à escola e a delegação a ela da responsabilidade pela
forma de utilização desses recursos” (TORRES; GARSKE, 2000, p. 64).
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que versa sobre a gestão democrática pertinente ao módulo de Gestão De-
mocrática do curso de formação de professores realizado pela Secretaria
Municipal de Educação de Rondonópolis – MT e a Universidade Federal de
Rondonópolis – MT, no ano de 20202. Em tal questionário consta a autoriza-
ção para o uso de dados coletados.

Organizamos o capítulo em três seções, a primeira composta por
essa introdução, na segunda tratamos da construção da gestão democrática
no município de Rondonópolis – MT e, em seguida, na terceira seção, apre-
sentamos as ações iniciais indicadas pelo mesmo município diante da deci-
são do STF de que a função de diretores escolares seja proveniente de indi-
cação pelo executivo estadual e/ou municipal e, não mais, por meio de elei-
ções diretas, conforme vinha ocorrendo. Posteriormente, nessa mesma se-
ção apresentamos a percepção de professores da Rede Municipal de Ensino
sobre o processo de escolha de diretores escolares e sua importância para a
gestão democrática. Por fim, nas considerações finais, elaboramos análises
preliminares com foco na problematização dos elementos encontrados na
pesquisa e suas imbricações para a implementação e fortalecimento da ges-
tão democrática no município de Rondonópolis – MT.

A  construção  da  gestão  democrática  no  município  de
Rondonópolis - MT 

Ao tratarmos da construção da gestão democrática no município de
Rondonópolis – MT se faz necessário trazer esse processo no contexto mais
amplo que remete à própria redemocratização do Brasil e à busca pela ins-
tauração, especialmente por parte dos educadores, de formas democráticas
de gerir não apenas a escola, mas também, as demais instituições e a pró-
pria sociedade como um todo. 

Conforme texto apresentado por ocasião da Conferência de Gestão
Democrática do Ensino Estadual – CONGED/MT elaborado no ano de 2010,
o estado de Mato Grosso: 

[...]  se  destaca  como  pioneiro  nesse  cenário  nacional,  com  uma
proposta  de  gestão  democrática  para  a  rede  estadual  de  ensino
originada  nas  reivindicações  do  segmento  de  profissionais  da

2 Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Rondonópolis e a Universidade Federal
de Rondonópolis representada pela Fundação Uniselva (Termo de Convênio Nº 779/2019).
Projeto intitulado de “Curso de Qualificação de Servidores da Educação Básica - SEMED-MT”.
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educação  básica,  expressa  como  proposta  no  Congresso  da
Associação  Matogrossense  de  Professores  (AMP),  em  1986  [...]
(CONGED/MT, 2010, p. 7). 

Ao buscarmos como se deu esse processo no estado de Mato Gros-
so, vislumbramos que a previsão legal da gestão democrática do ensino pú-
blico ensejada pelas discussões em diferentes espaços sociais foi anunciada
na Constituição Estadual no Art. 237, inciso IV: 

Gestão democrática, em todos os níveis, dos sistemas de ensino, com
eleição  direta  para  diretores  das  unidades  de  ensino,  dirigentes
regionais  e  composição  paritária  dos  Conselhos  Deliberativos
Escolares,  com  participação  dos  profissionais  de  ensino,  pais  e
alunos, na forma da lei (MATO GROSSO, 1989).

Nessa Constituição, inscrevia-se a proposta da gestão democrática
em que estava prevista a eleição para diretores escolares e a criação de ór-
gãos colegiados, demarcando a posição do estado de Mato Grosso no con-
texto mais amplo em que se articulavam posicionamentos e ações de rede-
mocratização pertinentes ao contexto nacional do período. 

Entretanto,  a  gestão  democrática  apresentada  e  proposta  para
Rede Estadual de Ensino sofreu interrupções e descontinuidades no período
em que assumiu o executivo estadual de 1990-1994 o governador do esta-
do, Edison de Oliveira, do Partido do Movimento Democrático (PMDB)3, que
demandou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 282-1/MT) em
1990, com o intuito de cessar a forma de provimento de diretores para as
escolas públicas por meio de eleição pelos pares  (DOMICIANO; COSSETIN;
DRABACH, 2020). 

O processo de provimento só foi retomado pela via da eleição no
ano de 1995, com o governo de Dante Martins de Oliveira, afiliado ao Parti-
do Democrático Trabalhista (PDT), que regulamentou a Gestão Democrática
por meio do Decreto nº 740 de 29 de dezembro de 1995 (CARDOSO NETO,
2017). Deste modo, “[...] o processo foi retomado, apresentando novos me-
canismos de participação, em razão da nova conjuntura política e econômi-
ca dos anos noventa” (CONGED/MT, 2010, p. 7).

Assim, mesmo considerando-se o seu pioneirismo na discussão e
disposição para  implantação da gestão democrática,  processo permeado
por embates e descontinuidades, o estado de Mato Grosso normatizou tal
3 No ano de 2018, o partido tem a alteração de seu nome autorizada pelo Supremo Tribunal
Federal para Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
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disposição  somente  no  ano  de  1998,  com  a  promulgação  da  Lei  nº
7.040/98. Desse modo, a gestão democrática é regulamentada pela lei esta-
dual instituindo-se a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino
e a criação dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar nas Unida-
des de Ensino como instrumentos da gestão escolar. 

Especificamente para o provimento da função de diretor escolar, o
texto previa, em seu artigo 54, que deveria ocorrer em duas etapas, a pri-
meira envolvendo ciclo de estudos e a segunda, votação pela comunidade
escolar. Os critérios de escolha, desse modo, considerariam os campos do
conhecimento e a aptidão para liderança e habilidades gerenciais para o
exercício do cargo, anunciando-se como perspectiva a de assegurar conhe-
cimentos mínimos da realidade (MATO GROSSO, 1998).

Nesse sentido, conforme Alonso e Monteiro (2009), “[...] o municí-
pio de Rondonópolis implantou a gestão democrática no ano de 1986, sen-
do o primeiro em Mato Grosso a efetivar essa política antes mesmo que o
sistema estadual o fizesse” (ALONSO; MONTEIRO, 2009, p. 527). 

No ano de 2000, promulgou-se a Lei Complementar nº 03, de 05 de
maio de 2000, a qual dispunha sobre a organização do Grupo de Profissio-
nais da Educação Infantil e Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de
Rondonópolis-MT e, ainda, trazia no artigo 94 que “A função de diretor é
considerada eletiva e deverá recair sempre em integrantes do Grupo dos
Profissionais da Educação Infantil e Fundamental, escolhido pela comunida-
de” (RONDONÓPOLIS, 2000, s/p.). Esse artigo apresentava a evidente dispo-
sição de que se mantivesse como forma de provimento dos diretores esco-
lares a via considerada como democrática, ou seja, a eleição pela comuni-
dade da qual seria partícipe central a comunidade escolar. 

No ano de 2012, esse artigo foi modificado por meio da promulga-
ção da Lei Complementar nº 128, de 06 de julho de 2012, que se dedica a
regulamentar a Lei Orgânica do Município e traz um título específico para
tratar da Gestão Democrática, intitulado de “Da Gestão Democrática do En-
sino Público Municipal”. 

Essa  lei  apresentava  nova  redação  para  a  Lei  Complementar  nº
03/2000, anunciando-se que “As unidades educacionais serão administra-
das por diretores, que serão escolhidos pela comunidade escolar por meio
do voto direto e secreto, sendo dispositivo para o cargo a participação do
grupo dos docentes e supervisores da Educação Infantil e Fundamental”
(RONDONÓPOLIS, 2012, s/p.). Ou seja, há a ratificação e regulamentação da
especificação de que a escolha para a função de direção das escolas munici -
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pais seria realizada por meio de eleições, com voto secreto e direto da co-
munidade escolar. 

Para além disso, no artigo 2º especifica-se que a Gestão Democráti-
ca do ensino público municipal será exercida obedecendo os preceitos de: 

I  –  corresponsabilidade  entre  o  Município  e  as  comunidades  na
administração  da  unidade  educacional;  II  –  a  descentralização
administrativo-financeira  e  pedagógica;  III  –  eficiência  no  uso  dos
recursos  financeiros;  IV  –  transparência  na  totalidade  dos  atos
administrativos,  financeiros  e  pedagógicos  (RONDONÓPOLIS,  2012,
s/p.).

São apontados ainda elementos que seriam indissociáveis para a
implementação da gestão democrática escolar: “I - Conselho Escolar; I - Di-
retor eleito por voto direto e secreto; III - Coordenação pedagógica e admi-
nistrativa; IV Autonomia administrativa, pedagógica, financeira e patrimoni-
al” (RONDONÓPOLIS, 2012, s/p.).

Deixa-se explícita nessa Lei Complementar que o provimento de di-
retores para as unidades educacionais municipais dar-se-á obedecendo a
duas etapas, quais sejam: 

I - 1ª Etapa: constará de ciclos de estudos promovidos pela Secretaria
Municipal  de  Educação  que  possa  orientar  os  candidatos  sobre  a
gestão  (projetos,  programas  do  governo  federal  e  municipal,
prestação de contas, dentre outros); II - 2ª Etapa: processo eleitoral
para a escolha do diretor pela comunidade escolar por meio de voto
direto  e secreto na própria  unidade educacional  (RONDONÓPOLIS,
2012, s/p.).

No mesmo ano, promulga-se a Lei Complementar nº 132, de 26 de
outubro de 2012, que altera a Lei Complementar nº 128/2012, regulamen-
tando critérios para concorrer à eleição para a escolha de diretores escola-
res, sobretudo, no que se refere à exigência de habilitação em licenciatura,
ter concluído o estágio probatório e ter efetivo de exercício ininterrupto de
no mínimo um ano (civil) na unidade escolar a que fosse se candidatar. 

Esse processo, todavia, é fragilizado no mês de novembro do ano
de 2019, quando ao julgar-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 282-1, o Supremo Tribunal Federal – STF anunciou a inconstitucionalida-
de da eleição de diretores como forma de provimento dos diretores escola-
res o que tornou as nomeações de diretores escolares decisão exclusiva dos
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executivos estadual e municipais. Assim, o processo coletivo que vinha se
consolidando quanto ao cumprimento e fortalecimento do princípio consti-
tucional  da gestão democrática nas  escolas  públicas  do estado de Mato
Grosso sofre inflexões. 

Conforme levantado por Domiciano, Cossetin e Drabach (2020), o
Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Fede-
ral, julgou procedente a inconstitucionalidade dos incisos III e IV do artigo
237, sendo seu voto acompanhado por unanimidade pelos demais Minis-
tros. A compreensão foi a de que aqueles que ocupam cargos comissiona-
dos, de confiança, como é o caso dos diretores escolares, deveriam ter de-
signação vinculada ao Chefe do Executivo.

A partir dessa decisão, em 4 de setembro de 2020, a Secretaria de
Estado de Educação publicou portaria - n° 454/2020/GS/SEDUC/MT, no Diá-
rio Oficial do Estado - instituindo comissão para formular regras para o pro-
cesso de designação de profissionais para direção das unidades escolares da
rede pública estadual de ensino. Para além disso, a decisão do STF ensejou
que em alguns municípios os executivos municipais passassem a indicar os
diretores escolares, inclusive, demitindo aqueles escolhidos pela via da elei-
ção entre pares4. 

Todavia, no município de Rondonópolis – MT, o prefeito José Carlos
Junqueira de Araújo (Partido Solidariedade)5, em exercício em 2020, anunci-
ou6 que manteria o provimento da função dos diretores das  unidades  edu-

4 Em pesquisa realizada por Domiciano; Cossetin; Drabach (2020) – encaminhada para avalia-
ção em revista científica – as autoras pesquisaram 25 municípios do estado de Mato Grosso
no que se refere a manutenção ou não da forma de provimento de diretores após a decisão
do STF, dos municípios investigados 20% ‘[...] mantiveram a eleição mesmo após a decisão
do STF , 32% realizaram o último pleito em 2018 sugerindo que as redes ou mantiveram os
gestores eleitos nas unidades educacionais, ou que os mandatos estavam vigentes ou ainda,
que os executivos prorrogaram os mandatos dos eleitos em 2018. Em 28% dos municípios
não localizamos publicações sobre posse, indicação ou eleição de diretores [...] 12% das mu -
nicipalidades - Tangará da Serra, Sinop e Cáceres - que após publicação da ADI realizaram o
provimento da função de diretor por meio de indicação do executivo municipal e, ainda, Cui-
abá que suspendeu a eleição para a escolha dos diretores das unidades educacionais, cujo
pleito seria em 2019. Nesses quatro municípios, todos tinham a gestão democrática regula-
mentada por lei, provando mais uma vez, a desconstrução legal e local de um dos pilares da
gestão democrática’ (DOMICIANO; COSSETIN; DRABACH, 2020, p. 19).
5 No pleito eleitoral realizado em 15 de novembro de 2020 o prefeito José Carlos Junqueira
do Araújo foi reeleito para exercer o mandato de 2021 a 2024, com 43,87 por cento dos vo -
tos válidos. 
6 Reportagem publicada no site Agora MT no dia 27 de novembro de 2019, intitulado de “Pá-
tio garante que diretores continuarão a ser escolhidos através de eleição durante seu man-
dato”. Disponível: https://www.agoramt.com.br/2019/11/patio-garante-que-diretores-conti-
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cacionais por meio de escolha pelos pares e, conforme veremos, essa indi-
cação recebe endosso ao ser encaminhada minuta de Projeto de Lei Com-
plementar que ratifica a gestão democrática e a forma de provimento de di-
retores escolares na Rede Pública Municipal.

As ações empreendidas pelo município diante da decisão
do STF e a percepção de professores da Rede Municipal de
Ensino  sobre  o  provimento  de  diretores  e  sua
interferência na gestão democrática

Em 13 de setembro de 2020 foi encaminhada, pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, para apreciação do 
prefeito, minuta de Projeto de Lei Complementar que ratifica a manutenção
da Gestão Democrática em âmbito municipal, em seguida houve o encami-
nhamento à Procuraria Geral do Município para parecer. 

A minuta de Projeto de Lei Complementar - passou ainda pela apro-
vação dos membros do Conselho Municipal de Educação - ratifica a manu-
tenção da Gestão Democrática no município, inclusive, mantendo-se o pro-
vimento dos diretores escolares pela via de “Consulta Pública à comunidade
escolar” e foi encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores, para Comis-
são de Educação. 

Ocorre  que,  em  função  do  período  de  eleições  municipais,  o
trâmite não foi realizado em tempo hábil, o que inviabilizou o Processo de
Consulta Pública nas unidades escolares. Assim, a Associação dos Diretores
das Escolas Municipais de Rondonópolis/ADESMUR encaminhou solicitação
à Secretária Municipal de Educação no sentido de prorrogar o mandando
dos diretores escolares, o que fora feito. Então, após reunião, a ADESMUR e
a SEMED decidiram por prorrogar o mandato  dos  diretores  até  a  data  de
31/12/2021, conforme expresso no Decreto nº 9.822, de 02 de dezembro
de  2020,  em  que  se  prorroga  o  mandato  dos  diretores  escolares  do
município: 

Art. 1º Fica prorrogado, excepcionalmente, pelo período de 01 (um)
ano,  o  mandato  dos  Diretores  Escolares  eleitos,  indicados  e
designados para o biênio 2019/2020 para exercer a função até 31 de
dezembro de 2021. 

nuarao-a-ser-escolhidos-atraves-de-eleicao-durante-seu-mandato/.  Acesso  em:  12  out.
2020. 
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Art. 2º Os Diretores Escolares eleitos, indicados e designados deverão
apresentar à Comunidade Escolar a avaliação do cumprimento das
metas previstas na Proposta de Trabalho para o biênio 2019/2020 e
uma  nova  Proposta  de  Trabalho  para  o  ano  de  2021
(RONDONÓPOLIS, 2020, p. 21). 

No ano de 2021 então, deverá ser encaminhado o Projeto de Lei
Complementar para que seja mantida a forma de provimento dos diretores
escolares à Câmara para aprovação e, posteriormente, as unidades escola-
res conduzirão o Processo de Consulta Pública a Comunidade Escolar para
escolha dos diretores escolares para o biênio 2022-2023.

Esse projeto de Lei Complementar é de extrema importância para a
implementação e manutenção da Gestão Democrática no município ao con-
siderarmos que a “consulta pública”, conforme foi nominada na minuta do
documento, mantém a comunidade escolar como central para a escolha da
direção das unidades escolares no município, mesmo em um contexto em
que se poderia, conforme o indicado pelo STF na ADI nº 282 -1 de 2019, re -
alizar o provimento por outros meios, indicação pelo executivo municipal,
que não o da escolha pela comunidade escolar. 

Ao considerarmos que os municípios de Rondonópolis e de Cuiabá
estiveram na vanguarda de implementação de políticas de gestão demo-
crática no estado de Mato Grosso, conforme indicam estudos de Torres e
Garske (2000), as tentativas foram provenientes de organização de base,
dos movimentos sociais, das associações de moradores, vinculadas à orien-
tação às próprias famílias sobre a importância da educação e da luta por
melhores condições de vida (PORTO, 2008). O que demarca a articulação
desses diferentes setores da sociedade, inclusive e principalmente, profes-
sores no engajamento pela gestão democrática na escola, vinculada a ou-
tras demandas populares. 

Nesse sentido,  ao  consultarmos,  por  meio  de questionário7,  120
professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Rondonópolis – MT, a
intenção era a de que pudéssemos apreender se concebem a forma de pro-
7 O questionário foi composto pelos seguintes itens: 1) Identificação; 2) Formação; 3) Tempo
de atuação na Educação Básica; 4) Autorização para uso dos dados; e pelas questões abertas:
5) A Gestão Democrática está implementada no Brasil? Relacione sua resposta com os textos
estudados no Módulo de Gestão Democrática e com a realidade de Rondonópolis e Mato
Grosso; 6) Apresente três desafios que você observa em sua escola para a efetivação da
Gestão  Democrática;  e  pela  questão  fechada:  7)  Você  compreende  que  a  forma  de
provimento dos diretores escolares interfere na implementação da Gestão Democrática? (   )
Sim (   ) Não.  No capítulo em tela utilizamos os dados dos itens 2, 3 e 4 e a resposta à
questão fechada 7. 
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vimento para a função de direção das escolas municipais como elemento
que pode interferir ou não na implementação da gestão democrática, luta
histórica empreendida por muitos educadores e ainda em processo.

Inicialmente, apresentamos informações relacionadas à formação
dos professores que responderam ao questionário para então trazermos a
sua percepção em relação à forma de provimento considerando-se a gestão
democrática. 

Gráfico 1 – A formação dos partícipes da pesquisa

Fonte: Elaboração das autoras, 2020.

Ao analisarmos os dados aportados no gráfico 1, pode-se notar que
65 dos que responderam ao questionário possuem como formação apenas
o curso de Licenciatura, 38 afirmaram que além da licenciatura cursaram
especialização, cursos de qualificação e aperfeiçoamento e 3 professores
demarcaram que possuem formação em licenciatura, especialização e mes-
trado, os demais, 14 profissionais, não responderam a esta questão. 

Gráfico 2: Graduação em Pedagogia 

Fonte: Elaboração das autoras, 2020.
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Ainda em relação à formação, 70 por cento têm Graduação em Pe-
dagogia, 7 por cento não a têm e 23 por cento não responderam a esta
questão. Sobre o tempo de atuação na Educação Básica há uma variação de
1 ano até mais de 15 anos, sendo que a maioria atua há mais de três anos.  

Ao responderem sobre a interferência ou não da forma de provi-
mento de diretores escolares para a implementação da gestão democrática,
88 por cento dos professores consideram que a forma de provimento inter-
fere na implementação da gestão democrática, enquanto 12 por cento não
a consideram importante, conforme dados do gráfico 3.

Gráfico 3: Forma de provimento e gestão democrática

Fonte: Elaboração das autoras, 2020.

O que os dados encontrados por meio do questionário nos mos-
tram é que há um percentual – 88 por cento (106 professores) expressivo
de professores que compreendem que para a implementação da gestão de-
mocrática a forma de provimento da função de direção das escolas é impor-
tante, ou seja, interfere nesse processo. 

Essa clareza de compreensão da interferência da forma de provi-
mento da função da direção escolar é imprescindível para que não tenha
retrocessos, que ocorrem, de acordo com Torres e Garske (2000) ao 

[...]  inexistir uma cultura que valorize os princípios da democracia,
embora  se  entenda  ser  a  eleição  direta  para  diretores  um
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instrumento  democratizante  de  grande  relevância.  Nesse  sentido,
essa modalidade de escolha não pode, sob nenhuma hipótese, ser
caracterizada como um fim em si mesmo. O processo eleitoral deve
ser compreendido como um instrumento, um meio que dê suporte à
construção desse modelo de gestão (TORRES; GARSKE, 2000, p. 68). 

Todavia, em sentido oposto, temos 12 por cento dos professores
(14 professores) dos 120 que responderam ao questionário não compreen-
dem a forma de provimento como fator que interfere na implementação da
gestão democrática. Esse percentual é significativo, considerando-se que a
forma de provimento é instrumento essencial para implementação da ges-
tão democrática,  conforme apontam estudiosos  da  temática,  tais  como:
Dourado,  2000;  Souza,  2007,  2009,  2012;  Paro,  2003,  2015;  Lima,  2014,
dentre outros, e que os professores têm tido, nas organizações que defen-
dem a gestão democrática, papel importante e participação ativa.

 Assim, se esses sujeitos que estão nas escolas públicas têm uma
compreensão de que a forma de provimento não interfere na implementa-
ção da gestão democrática pode-se debilitar a construção histórica demo-
cratizante no município. A forma de provimento da direção das unidades de
ensino públicas pode indicar o fortalecimento da gestão democrática ou
pode, por outro lado, apontar para a fragilização dos processos democráti-
cos. Ao tratar-se, por exemplo, da indicação como forma de provimento,
esta é compreendida como uma das formas menos democráticas (PARO,
2003; GANZELI; OLIVEIRA, 2001).

Em que pesem as legislações pertinentes ao município de Rondonó-
polis – MT provenientes de discussões e construções coletivas que reme-
tem tanto ao nível local, como também demarcam as discussões e lutas em
nível estadual e nacional, ainda permanecem apreensões, inclusive dentre
os professores, conforme nos mostram os dados, que fragilizam um instru-
mento importante para a implementação e, sobretudo, fortalecimento da
gestão democrática e materialização do processo participativo. 

Conforme aponta Paro (2003), ao se estabelecerem formas de pro-
vimento como a indicação pelos executivos estaduais e/ou municipais e não
pela via da escolha pela comunidade escolar, demarca-se o retorno ao cli-
entelismo político na gestão escolar (PARO, 2003). Esse retorno, ao conside-
rar-se especificamente o caso do estado de Mato Grosso e, neste sobretu-
do, o município de Rondonópolis,  ao clientelismo pode ser corporificado,
por exemplo, a partir da decisão do STF em que a indicação seria a forma
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mais adequada para o provimento do cargo de diretor nas unidades escola-
res públicas.

Ainda que se entenda que a forma de provimento de diretores es-
colares não seja a única determinante para a implementação da gestão de-
mocrática ela é um instrumento importante para sua efetivação em conjun-
to com outros não restritos apenas ao fazer escolar. A democratização da
gestão escolar perpassa questões que são políticas, administrativas, peda-
gógicas e financeiras, que remetem em primeira instância à busca pelo for-
talecimento da condução da escola pública com os interesses populares, da
comunidade que compõem e participa da escola.

Considerações Finais

Apreendemos que a  previsão legal  no escopo de legislações tão
relevantes, tanto em nível nacional, estadual e municipal, só foi possível a
partir de uma concepção de educação emancipadora que possuía e possui
em sua essência a perspectiva da participação coletiva e democrática para
sua efetivação. Temos a clareza de que apenas a previsão legal não coloca
em  prática  a  gestão  democrática,  todavia,  é  elemento  importante  para
buscar-se  a  sua  construção  e  consolidação  e  nesse  sentido  a  forma  de
provimento dos diretores escolares mostra-se também como instrumento
que interfere na implementação e fortalecimento da perspectiva de gestão
democratizante. 

Dos professores que participaram da pesquisa, destacamos que 88
por cento apreendem a interferência da forma de provimento para a imple-
mentação da gestão democrática. Dado que indica a importância, também,
da prática participativa da comunidade escolar na escolha deste profissio-
nal. Por outro lado, 12 por cento dos professores afirmaram não entender a
interferência da forma de provimento na gestão democrática. 

Concluímos, a partir disso, que se delineia o desafio de implemen-
tar a gestão a partir dos fundamentos democráticos, mesmo em contextos
de contradições que permeiam historicamente esse processo e isso requer
da comunidade escolar, inclusive dos professores, a compreensão das inter-
corrências que interferem e determinam essa construção. Como asseveram
Torres e Garske (2000), isso demanda mudanças não apenas na compreen-
são de democracia, mas perpassa a concepção de educação, da escola e das
práticas educativas e sua função social. 

Observamos,  por  fim  com  a  pesquisa,  que  não  obstante  às
conquistas históricas no que se refere à gestão democrática, temos ainda
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muitos  desafios  estruturais  e  outros  pertinentes  à  própria  escola,  à
comunidade escolar, que precisam ser explicitados e ultrapassados e, nesse
sentido,  a  forma  de  provimento  de  diretores  mostra  a  superação  de
práticas  clientelistas  e  partidárias  provenientes  da  indicação  pelos
Executivos estadual e municipais e a decisão do STF (ADI nº 282-1 do ano
2019)  já  refletiu-se  no  estado  e  alguns  municípios  em  retrocessos
considerando-se que viabiliza o retorno a essas práticas consideradas, ao
estudar-se  a  gestão,  como  burocráticas  e  autoritárias.  Assim,  há
necessidade  de  persistência  histórica  para  que  se  revertam  tais
encaminhamentos  e  se  persista  na  implementação  e  fortalecimento  da
gestão democrática conforme há indicativos em Rondonópolis – MT. 
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