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Esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de eleição para 

diretor escolar em escolas estaduais de Urucânia, na Zona da Mata Mineira e as 

suas implicações para a comunidade escolar. Apresenta uma análise do contexto 

político brasileiro na década de 80, quando foi promulgada a Constituição de 1988 e 

do processo de democratização das políticas públicas no país no período.  

Apresenta ainda, uma reflexão tendo como parâmetro as reformas educacionais 

realizadas no contexto da política neoliberal, implementada a partir da década de 90. 

E por fim, tendo como base a pesquisa realizada no município de Urucânia e em 

diversos documentos da Secretaria Estadual da Educação, desenvolve uma reflexão 

sobre os principais tópicos que estão presentes na discussão antes, durante e 

depois do processo de eleição de diretor nas unidades escolares. Ao analisar os 

fundamentos legais e operacionais que embasam este processo em Minas Gerais, 

percebe-se que a consolidação deste requer uma mudança necessária à sua 

compreensão e efetivação na prática. A análise dos resultados das pesquisas 

documental e de campo indica que, apesar dos esforços empreendidos para a 

consolidação da democracia nas escolas, há muitas barreiras no que tange à 

verdadeira participação dos diferentes segmentos na gestão da escola. Portanto, 

embora se observe um considerável avanço no que tange às ações de participação 

coletiva nas unidades escolares com a realização do processo direto de eleição para 

diretor escolar, no seu aspecto legal e operacional, ainda há muito o que ser 

discutido e aperfeiçoado, para que a democratização escolar seja uma realidade no 

estado de Minas Gerais.  



 

 

 

 


