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Políticas públicas e municipalização
da Educação: a construção de uma
política local para o Ensino Fundamental
de
Três
Barras-SC
(19802000)
Orientação: Prof.ª Doutora Zita Ana Lago
Rodrigues
O sistema educacional brasileiro, desde os
anos 90, ficou marcado pela descentralização nas políticas educativas. Sendo o cerne
da presente pesquisa, seu objectivo principal é investigar como a municipalização da
educação do Ensino Fundamental pode conduzir à elaboração de urna política pública
local. A municipalização tem como finalidade
a resolução dos problemas com maior rapidez por se encontrar mais próxima dos
cidadãos, com iniciativas que atendam as necessidades dos munícipes, especialmente em
educação. A Constituição Federal de 1988
prevê que o Ensino Fundamental é de competência do governo municipal.Esta pesquisa foi realizada no Município de Três Barras,
Santa Catarina - Brasil. Foram escolhidas
as seguintes escolas: Guita Federmann, localizada no Centro; Cyriaco Felicio de Souza, situada na Barra Grande, zona rural; e
João Pacheco de Miranda Lima, no Bairro
São Cristóvão. Procurou-se igualmente conhecer a opinião dos ocupantes de cargos
político-administrativos entre 1980 a 2000,
dentre eles, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes da Câmara de Vereadores, secretários de Educação, presidente da Associação
de Pais e Professores da Escola Guita Federmann, presidente do Conselho da Educação
e directores das escolas mencionadas acima.
A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa. A entrevista e o inquérito foram os
instrumentos que deram suporte à pesquisa,
apoiados pela pesquisa de campo. Esta investigação constatou que as políticas são construídas como extensão local de políticas

definidas centralmente, seja em nível federal
ou estadual, em domínios como transporte,
merenda escolar, distribuição de material escolar, uniforme escolar. Nos domínios estudados, verificou-se uma grande continuidade
de políticas por todos os gestores públicos
municipais. As políticas públicas municipais
de Três Barras-SC ora seguem o governo federal ora seguem o governo estadual. Outro
dado “que a pesquisa revelou, foi a pequena
participação dos pais e outros autores na
elaboração de políticas educativas, a qual
ocorre de forma esporádica e pontual.
Since the 90s, Brazilian educational system
has been marked by decentralization concerning educational policies. Comprising the core
of the present research, its main goal is to investigate the ways in which the municipaiization of
elementary school may lead to the elaboration
of a local public policy. Municipaiization bears
as its goal the faster solving of the problems,
due to being closer to the citizens, with initiatives that meet their needs, especially regarding
education.The Federal Constitution 1988 states
that elementary school is a responsibility of municipal government. This research was carried
out in Três Barras municipality (Santa Catarina –Brazil). The following schools were chosen:
Guita Federmann, downtown, Cyriaco Felício de
Souza, in Barra Grande, rural area and João
Pacheco de Miranda Lima, in São Cristóvão
neighborhood.The opinions of holders of political-administrative positions were equally heard,
between 1980 and 2000, namely mayors, vicemayors, presidents of the City Council, secretaries of Education, chairman of TPA of Guita
Federmann School, chairman of the Education
Board and principals of the schools mentioned
above. A qualitative approach methodology was
used. The interview and the quarry were the instruments that gave rise to the research, supported by fieldwork. The research showed that the
policies are built as local extensions of centrally
devised policies, either on Federal or State level,
in fields such as transportation, school snack,
distribution of stationery supplies, and school
uniform. In the researched areas, a great conti-
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nuity in the policies by the public managers of
the municipality was observed. Municipal public
policies of Três Barras-SC sometimes follow the
Federal government and sometimes the State
government. Another data unfolded by the research was the small participation of parents and
other actors in the elaboration of educational
policies, which occurs in a sporadic and punctual pattern.
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Maturidade vocacional: estudo diferencial em alunos do 9.º Ano com e
sem Programa de Orientação Escolar
Orientação: Prof. Doutor Óscar C. de Sousa
O 9.° Ano de escolaridade supõe que
qualquer aluno se depare com a tarefa de
realizar opções face a multiplicidade de alternativas possíveis, quer para a continuação dos estudos, quer para o ingresso no
mundo do trabalho (Marques et al., 1995). A
escolha de uma carreira é uma decisão muito importante que está intimamente ligada
com a maturidade vocacional de um jovem.
Estes deveriam escolher com base no conhecimento mais completo possível das alternativas. No entanto, é muitas vezes difícil
para um adolescente ter acesso a toda a informação necessária sobre o sistema educativo, o mundo do trabalho, ou mesmo, sobre
si próprio. Por isso, parece natural e sensato
que os alunos procurem ajuda. Neste sentido, os programas de orientação vocacional
devem contribuir para oferecer ao jovem
uma diversidade de actividades e experiências relevantes para o seu desenvolvimento
vocacional. O objectivo central deste trabalho é o de estudar os efeitos da participação
num Programa de Orientação Vocacional segundo uma perspectiva desenvolvimentista - em alunos do 9.° Ano de escolaridade,
ao nível da maturidade vocacional. Foi recolhida uma amostra de 60 alunos do 9.° Ano

de escolaridade, dos quais 30 pertencem a
uma escola privada da zona de Lisboa e formam o grupo experimental e os restantes
30 pertencem a uma escola privada situada
numa zona urbana nas periferias de Lisboa e
formam o grupo de controlo. Foram utilizados no nosso estudo o Inventario de Desenvolvimento Vocacional – CDI, elaborado por
Super e colaboradores em 1971 e adoptado
e revisto para Portugal em 1982 pelo Prof.
Ferreira Marques e Dr. Luís Caeiro e o Programa de Orientação Vocacional – Encontros com o Futuro!, organizado pela autora
deste trabalho, com base no quadro teórico
apresentado e no Programa de Orientação
para a Carreira, preparado e aplicado pela
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Lisboa. Os resultados encontrados
apontam para a existência de diferenças significativas na maturidade vocacional, entre
os alunos que participam num Programa de
Orientação Vocacional e os que não participam nele. Em relação aos efeitos produzidos numa amostra de sujeitos exposta a um
Programa de Orientação Vocacional, verifica-se que todos os resultados encontrados,
na maioria das escalas e sub-escalas do CDI,
são significativamente mais elevados no segundo momento de avaliação, com a excepção da escala D - informação sobre a Carreira e Mundo do Trabalho. Relativamente à
análise da maturidade vocacional, em função
do género e das habilitações literárias, nos
dois momentos de avaliação, este estudo
não evidencia diferenças significativas.
At the 9th grade, students are supposed to be
able to choose among a wide range of possible
options, which enables them either to continue
their studies or to get into the world of work.
The choice of a career is a very important decision and it is intimately connected to the career
maturity of the students. They should be able
to gather the best possible available information about the existing alternatives. However, in
most cases, it is very difficult for a teenager to
have access to the necessary information about
the educational system, the world of work or
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