
Enfim chegamos ao final de mais uma Gestão 
2015/2017 com a certeza  de que fizemos tudo o que 
estava ao nosso alcance para manter a nossa AOESC, os 
nossos queridos Associados e Colaboradores unidos e 
informados. Estamos divulgando o nosso  44º Informati-
vo,  que é uma prova concreta que realizamos o que foi 
proposto  em nosso “Plano de Ação da Gestão”. 
Também levantamos a bandeira de buscar a valorização da 
profissão e lutar pelo cumprimento da Lei,  do Decreto Nº 
72.846 de setembro de 1973 e da Lei Nº 5.564, de 1968, 
que prevê o Exercício da Profissão de Orientador Educacio-
nal e garante o exercício legal e exclusivo da nossa Profis-
são. Esta foi a nossa grande luta na Gestão 2015/2017. 
Temos convicção de que no período de nossa gestão 
na diretoria da Associação realizamos várias ações  no 
sentido de valorizar e  incentivar a  formação e princi-
palmente de lutar pelos nossos Direitos. Procuramos 
manter a Associação ativa através de suas representa-
tividades em diversos cenários, tais como: Seminários, 
Fóruns, Reuniões e demais atividades em conjunto com 
outras  Associações. 
Mantendo este foco, participaremos do XXI Fórum Na-
cional da Entidades Representativas dos  Especialistas 

em  Educação no mês de maio do corrente ano, em 
Brasília, onde marcaremos nossa presença e levaremos 
nossas bandeiras de luta.
Como forma de promover constantemente o aprimora-
mento dos Orientadores Educacionais, através das forma-
ções continuadas, estaremos realizando o nosso “XXV 
Seminários Estadual dos Orientadores Educacionais de 
Santa Catarina”, com o tema: Orientação Educacional/
Pedagogos: desafios das novas Políticas Educacionais”. 
O evento será realizado nos dias 13 e 14 de junho, no 
Auditório da UDESC/FAED, na Avenida Madre Benvenuta 
Nº2007, Itacorubi  em Florianópolis. Este Seminário será 
ainda mais especial, pois marcará a comemoração do 
“Jubileu de Prata de 25 anos de Formação”.
Também com uma das bandeiras de luta da Associa-
ção e desta Gestão, formamos o “Primeiro Núcleo dos 
Orientadores Educacionais Aposentados da AOESC”, 
em reunião no dia 27 de abril do corrente ano, com o 
intuito de oportunizar a participação dos Associados e 
fortalecer a Associação. O Núcleo, coordenado pela O.E. 
Marilys Barreto, terá como objetivo proporcionar um 
ambiente aconchegante, onde os Associados poderão 
desfrutar de momentos de convivência, reuniões, pas-

seios, eventos e outros, tendo como local dos encontros 
a Sede da AOESC.
Ressaltamos ainda que no dia 04 de agosto do corrente ano 
realizaremos a eleição na AOESC.  Não esqueça de que seu 
voto é muito importante para fortalecer a nova GESTÃO.  
Encerrando, queremos agradecer a todos os Associados e 
Parceiros que sempre nos prestigiaram com sua participa-
ção em nossos eventos, contribuindo para o sucesso da 
gestão.
Carinhosamente, 
a Presidente. 
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acompanhe aqui através de imagens um pouco dos 25 anos de história da aoesc na formação dos orientadores educacionais de santa catarina



I seminário da aoesc 
florianópolis - maio de 1975

II seminário da aoesc – doroti martins 
Junho de 1977

II seminário e Plenária local - sesc
Junho de 1977

Ressaltamos que comemorar na AOESC o “Jubileu de Prata – 25 anos de Formação” 
é sem dúvida um grande mérito de todas as Gestões que já estiveram a frente das 
Diretorias Executivas da Associação e que contribuíram para estes momentos de For-
mação Continuadas, formando desta forma uma rede de atores protagonistas das 
Políticas Educacionais desde a décadas de 60 até os dias atuais.
É importante lembrar que já tivemos “Congresso Mundial de Orientadores Educa-
cionais” no México em 1969 e nas ultimas décadas foram muitos os Seminários, 
Encontros, Fóruns e outros momentos que garantiram aos Orientadores Educacionais 
buscar as fundamentações teóricas, atualizações, conhecimentos  e as ações especí-
ficas da Categoria.

A AOESC, engajada nesse processo de formação continuada, tem acompanhado as 
mudanças na Política Nacional e Educacional, e acredita que os Especialistas em Edu-
cação (Orientadores Educacionais, Supervisores Escolares e Administradores Escola-
res), terão papel fundamental nesse processo de retomada da valorização da catego-
ria, visto que são Profissionais que detém as principais competências necessárias para 
as reformas que virão nos próximos anos. Para tanto, os Profissionais da educação 
precisam estar participando e envolvidos nos momentos de Formação Continuada. 
Por isso, como disse Clarice Lispector, “Seja o que Você quer ser, porque Você possui 
apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer...”
diléia Pereira Bez fontana - Presidente da aoesc - Gestão 2015/2017

Jubileu de Prata:
25 anos de formação

1º congresso nacional de orientadores educacionais em 
Brasília/ df - novembro de 1970

Iv encontro regional de orientadores educacionais 
sul – 1988

Iv encontro regional de orientadores educacionais – sul
abril de 1988

v encontro dos orientadores 
educacionais da região sul

IX seminário estadual dos orientadores educacionais 
de santa catarina - novembro de 1998

X seminário estadual dos orientadores educacionais de santa 
catarina - novembro de 2000

XI seminário estadual dos orientadores educacionais
agosto de 2001 - Parceria com o noet em tubarão

XII seminário estadual dos orientadores educacionais 
de santa catarina - outubro de 2003

XIII seminário estadual dos orientadores educacionais de 
santa catarina - outubro de 2004 

XX seminário estadual dos orientadores educacionais de 
santa catarina -  agosto de 2012

XXI seminário estadual dos orientadores educacionais 
de santa catarina - setembro de 2013

XXII seminário estadual dos orientadores educacionais 
de santa catarina - setembro de 2014

XXIII seminário estadual dos orientadores educacionais 
de santa catarina - agosto de 2015

II encontro regional de orientadores educacionais - sul 
em  florianópolis - novembro de 1983

XXIv seminário estadual dos orientadores educacionais 
de santa catarina - setembro de 2016
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1º encontro Interestadual de orientação educacional 
em criciúma/sc – setembro de 1980
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expediente 

Participe da aoesc
Para se tornar sócio da AOESC e fazer parte das mais de quatro décadas de história da entidade, basta acessar 
nosso site, em www.aoesc.com.br e clicar no item “Para se associar” do menu da página. Lá estão disponíveis 
as fichas de cadastro e formas de pagamento da mensalidade
O valor da mensalidade é de apenas 4% do salário mínimo nacional vigente e pode ser pago através de depósito 
ou transferência bancária, ou por desconto em folha (para os OE ouriundos da Secretaria de Educação do  Estado). 
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail aoedesc@gmail.com, ou por telefone, nos números 
(48) 3223-0880 ou (48) 9962-7185.
sua participação é fundamental para a continuidade de nosso trabalho!

De acordo com o Art. 21 do ESTATUTO DA ASSO-
CIAÇÃO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS 
DE SANTA CATARINA – AOESC, “compete à Dire-
toria Executiva convocar eleições ao final do seu 
mandato” e ainda, conforme o Art. 34, o Edital 
deve ser publicado a todos os sócios. Assim sendo, 
segue o edital para a eleição de 4 de agosto:

edital nº 001 de 2017
art. 1º - As inscrições de chapas para concorrer à 
eleição da Diretoria Executiva da AOESC estarão 
abertas no período de 16 de maio de 2017 a 
16 de julho de 2017, diretamente na sede da 
AOESC, de segunda à sexta-feira, das 13h00 às 
17h00, pelo e-mail aoedesc@gmail.com, ou 
pelo correio para o endereço da Sede.

art. 2º - A eleição da Diretoria Executiva da 
AOESC será realizada, através de voto universal, 
direto e de acordo com o Art. 20º do Estatuto, 
no dia 4 de agosto de 2017 na sede da Asso-
ciação, das 8h00 às 17h00 e também por via 
online no site www.aoesc.com.br.

art. 3º - Demais informações sobre o processo 
eleitoral estão regulamentadas pelo Estatuto da 
AOESC e seu Regimento Eleitoral.

Florianópolis, 2 de maio de 2017.
Diléia Pereira Bez Fontana
Presidente da AOESC
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rua felipe schmidt, 390, sala 1005, centro
ceP: 88.010-001
florianópolis - sc

MALA DIRETA

fechamento autorizado.
Pode ser aberto pelo ect

Professoras são sujeitos históricos, como seus alunos, e 
juntos, eles tecem distintas e intensas trocas educativas 
no seu cotidiano. Como será então que essas professoras 
compreendem as influências dos filmes da boneca Barbie 
nos processos de educação sexual dos alunos? Será que 
há clareza das docentes sobre o que a personagem re-
presenta? As professoras compreendem o currículo oculto 
que permeia esses enredos? Partindo de questionamen-
tos como este que fui motivada a realizar um projeto de 
pesquisa que resultou numa dissertação de mestrado , e 
é a partir desta que surge esse relato.
Com o objetivo de desvelar a compreensão de professo-
ras sobre as influências de filmes da boneca Barbie, mais 
especificamente o que tem como tema “ser princesa” e 
suas influências nos processos de educação sexual das 
crianças essa pesquisa foi realizada entre 2012 e 2014 e, 
contou com a participação de três professoras atuantes 
em instituições escolares de uma Prefeitura Municipal em 
Santa Catarina. 
Para analisar os dados coletados a partir aplicação de 
questionário, sessão coletiva de assistência ao filme 
BARBIE: Escola de Princesas, observação participante do 
grupo em conversa dirigida pós-filme e entrevistas indi-
viduais, utilizou-se a metodologia de Análise de Conteú-
do proposta por Bardin (1988). Os resultados da análise 
desvelaram 4 categorias. Na categoria “modelos norma-
tivos de Ser princesa como fonte de alienação do Ser no 
mundo” destacou-se a alienação do ser humano quanto 
à dimensão da sexualidade, negando a sua emancipação, 
com reflexos na vida. Na categoria “modelos normati-
vos de Ser princesa (e príncipe): reflexos no cotidiano” 
percebeu-se uma normatização e padronização de papéis 
sexuais para meninos e meninas. A definição de modelos 
de comportamento masculino e feminino em diferentes 
tarefas e práticas do dia-a-dia trouxe aspectos e estereóti-
pos muito marcantes. Na categoria “modelos normativos 
de Ser consumidor (a): reflexos nos processos educativos” 
chama atenção para as crianças que, desde muito cedo, 

tem se tornado consumidoras por viverem sua infância 
numa sociedade extremamente mercantilista, marcada 
cada vez mais pelo consumo de bens materiais e pelo 
crescente acesso a diferentes linguagens midiáticas ao 
longo dos anos. Na quarta e última categoria denomi-
nada “falas de esperança como vislumbres do emanci-
patório: superando modelos” dei voz às entrevistadas 
extraindo trechos das entrevistas onde já se encontram 
perspectivas de mudança na fala de cada professora; que 
revelam avanços e algumas possibilidades consideráveis 
no tratamento da sexualidade humana vislumbrando 
uma educação sexual emancipatória.
A compreensão crítica pelas professoras de que todas 
as relações educativas são permeadas por concepções 
e vertentes pedagógicas de educação sexual a partir da 
reflexão sobre a influência de filmes da personagem Bar-
bie na educação sexual de crianças é fundamental, pois 
essa sensibilização pode apontar para novas possibilida-
des de uso crítico-pedagógico desses materiais, como no 
caso desta pesquisa, os filmes infantis, bem como pode 
contribuir com a construção de propostas intencionais de 
educação sexual numa perspectiva emancipatória nos di-
ferentes espaços educativos.

filmes infantis e relações educativas: 
a influência de filme da boneca Barbie 
na educação sexual de crianças

o.e. raquel da veiga Pacheco – Dou-
toranda do PPGE UDESC. Membro do Grupo de 
Pesquisa Edusex/CNPq. Orientadora Educacional 
da Rede Municipal de Florianópolis.

escola de Princesas: Um estudo da com-
preensão de professoras sobre a influência de 
filme da boneca Barbie na educação sexual de 
crianças. Pesquisa realizada no Mestrado em Edu-
cação PPGE/FAED/UDESC, orientada pela Profª 
Dra Sonia Maria Martins de Melo, líder do Grupo 
de Pesquisa Edusex/CNPq.


