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de Três Barras, Santa Catarina - Brasil. Fo-
ram escolhidas as seguintes escolas: Guita 
Federmann, localizada no centro; Cyríaco 
Felício de Souza, situada na Barra Grande, 
zona rural; e João Pacheco de Miranda Lima, 
no bairro São Cristóvão. Procurou-se igual-
mente conhecer a opinião dos ocupantes de 
cargos político-administrativos entre 1980 
a 2000, dentre eles Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Presidentes da Câmara de Vereadores, Se-
cretários de Educação, Presidente da Asso-
ciação de Pais e Professores da Escola Guita 
Federmann, Presidente do Conselho da Edu-
cação e diretores das escolas mencionadas 
acima.

A metodologia utilizada foi de natureza 
qualitativa. A entrevista e o inquérito foram 
os instrumentos que deram suporte à pes-
quisa, apoiados pela pesquisa de campo.

A pesquisa constatou que as políticas são 
construídas como extensão local de polí-
ticas 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 gran-
de continuidade de políticas por todos os 
gestores públicos municipais. As politicas 
públicas municipais de Três Barras _ SC ora 
seguem o governo federal ora seguem o go-
verno estadual. Outro dado que a pesquisa 
revelou, foi a pequena participação dos pais 
e outros atores na elaboração de políticas 
educativas, a qual ocorre de forma esporá-
dica e pontual.

Public politics and 
municipalization of education: 
the local policy construction for the 
fundamental education of Três 
Barras - SC (1980-2000)

Since the 90s, Brazilian educational system 
has been marked by decentralization on the 
educational policies. The aim of the currente 
research is to investigate how the education 
municipalization of fundamental learning may 
lead to the elaboration f an local public policy. 
The municipalization have as a goal the faster 
problem solving by being closer to the citizens, 
with initiatives that meet their needs, especially 
in education. The 1998 Federal Constitution 
states that the elementary school is responsibi-
lity of municipal gorvenment.

This research was carried out in Três Barras 
municipality, Santa Catarina – Brazil. Were 
chosen the following schools Guita Federmann, 
downtown, Cyríaco Felício de Souza, in Barra 
Grande, rural area and João Pacheco de Mi-
randa Lima, in São Cristóvão neighborhood. We 
also try to hear the opinion of political-admi-
nistrative positions, between 1980 and 2000, 
such as Mayors, Vice-Mayors, Presidents of 
the City Council, Education Secretaries, Guita 
Federmann Chairman of TPA, Education Board 
Chairman and principals of the schools mentio-
ned above.

Was used a qualitative methodology. The ins-
truments that were used in the research, such 
as interview and quarry, were supported by the 
fieldwork.

This research state that the policies are built 
as an local extension of policies defined cen-
trally, either in Federal or State level, in domi-
nation such as transportation, school snack, 
school material supply, school uniform. In the 
domination study we found out a great continui-
ty in the policies by the public managers of the 
municipality. Municipal public policies of Três 
Barras - SC sometimes follow the Federal go-
vernment and sometimes the State government. 
The research also showed that either parents 
or others actors had a very small participation 
on the elaboration of educational policies, whi-
ch happens in a sporadic and punctual way.

Elisabete Maria Pereira Freixo
2006

“O bom professor” - Olhares 
de crianças do 1° ciclo

Orientação- Prof. Doutor José B. Duarte

A relação professor/aluno é muito im-
portante e a forma como o bom professor 
é visto é um desafio com o qual todos os 
professores se confrontam no dia a dia nas 
escolas portuguesas. O presente trabalho 
pretende, por meio de opiniões concretas, 
revelar o que os alunos sentem acerca do 
que é o “bom professor”. Constituído por 
quatro capítulos (problemática, enquadra-
mento teórico, metodologia e análise dos 
resultados), tem como principais objectivos, 
através das opiniões fornecidas nas compo-
sições dos alunos, reflectir sobre a melho-
ria da intervenção do professor e das suas 
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atitudes num contexto pedagógico de sala 
de aula.

As conclusões deste trabalho tem em con-
sideração várias dimensões que por sua vez, 
tiveram diversos indicadores. Na categoria 
“Bom professor”, ser humano, expor bem, 
organizar as actividades e usar a autoridade 
são as dimensões que nos aparecem em pri-
meiro lugar, seguidas de “promove momen-
tos lúdicos”, “ajuda os alunos”, “aparência”, 
é exemplar”, “organiza a sala e da espaço a 
convivência”, é estimulador” e, por último, 
é assíduo”, é paciente e é permissivo”. Na 
categoria “Mau professor” aparece apenas a 
dimensão “usa a autoridade”. Com os resul-
tados desta pesquisa, procurámos contribuir 
de alguma forma para a mudança de atitudes 
por parte dos professores, no que concer-
ne à sua postura no trabalho e na relação 
que mantêm com os alunos, sendo esta uma 
tarefa que se reveste de extrema comple-
xidade.

“The good teacher” - Looks of Chil-
dren of Primary School

The relationship between teacher/pupil is very 
important and the way how the “good teacher” 
is seen is a challenge that most teachers have 
to face in their daily school-life in Portuguese 
schools. The present work intends to, by means 
of concrete opinions and points of view show 
what pupils feel about what a good teacher is. 
This dissertation has four chapters (problema-
tic, theoretical framework and empirical study, 
methodology and analysis of the results) and 
has as main goals, through opinions given by 
pupils in their essays; reflect on the improve-
ment of teacher’s intervention and on his/her 
attitudes in an educational and pedagogical 
context (classroom).

The conclusions of this work have in consi-
deration several dimensions. These dimensions 
had several indicators. In the category “Good 
Teacher”, being human, explain well, organi-
ze the activities and use the authority are the 
dimensions that appeared to us at first place, 
followed by the “promotes recreational activi-
ties”, “helps the students”, “appearance”, “is an 
example”, “organize the classroom and gives 
space to socialization”, “is stimulating” and at 
last, “is assiduous”, “is patient and permissive”. 
In the category “Bad Teacher” we only had 
the “uses authority” dimension. With the results 

of this research, we tried to give a contribute 
in some way, to the change of attitudes by te-
achers, concerning their attitude at work and 
the relation established with pupils, being this, 
a task of extreme complexity.

Elza Pereira Dalla Costa
2006

Comportamento agressivo: suas 
causas e suas manifestações no 
ambiente escolar

Orientação- Prof. Doutor Egídio José 
Romanelli

O presente estudo procura responder à 
questão: Quais as causas do comportamen-
to agressivo de adolescentes em ambiente 
escolar?

Na escola, os alunos encontram-se diante 
de um paradoxo: se por um lado agridem, 
por outro também sofrem a agressão da fa-
mília, da escola e do meio.

Os alunos são os principais personagens 
deste trabalho. Para melhor compreendê-
los, decidiu-se por apresentar suas hist6rias 
de vida coletadas a partir de entrevistas 
semi-estruturadas.

Os dez adolescentes estudados ostentam 
na escola um grande conjunto de atos vio-
lentos e agressivos cuja origem pode ser 
encontrada nos conflitos vivenciados no 
seio familiar. Observa-se também que a es-
cola possui uma dificuldade muito grande 
em administrar esta questão, o que gera o 
desencadeamento de uma gama de acções 
indefinidas e inconsistentes, bem como a 
confirmação incontestada da crise de valo-
res que aflige a juventude de nosso país.

Aggressive behaviour: its causes and 
its manifestations in the pertaining 
to school environment 

 
The present research tries to answer the 

following question: What are the causes of ag-
gressive behaviour in adolescents who attend a 
secondary school?

At school students are faced with a paradox: 
if they behave aggressively, they also suffer ag-
gressions from the school, the family and the 
environment.




