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a Estrada do sucEsso

WagnEr rEis

como sE transformar num profissional mElhor E 
qualificado?

O profissional que quiser ter sucesso e 
prosperidade precisa aprender a trabalhar 
em si mesmo com muita disciplina e 
persistência.

É nesse contexto que se pretendem 
discutir novas maneiras de gerir a própria 
vida e carreira, considerando o novo 
desenho que se apresenta no mundo do 
trabalho, que foca o profissional como 
responsável pela transformação da própria 
profissão e, como consequência, da 
própria carreira. Se tivermos que atribuir 
alguma responsabilidade às organizações, 
essas deveriam estimular seus profissionais 
a se conhecerem melhor e a preparar 
seu roteiro de carreira, de forma que 
possam construir uma visão mais clara 
onde pretendem chegar, quer corrigindo 
rumos, quer identificando objetivos novos. 
Fazer desse profissional uma pessoa 
mais proativa, de modo que ele venha a 
contribuir com visão mais empreendedora 
para a própria empresa onde trabalha. Esta 
palestra busca a oportunidade de refletir 
sobre as mudanças e traçar seu caminho no 
novo conceito de trabalho versus gestão da 
carreira. Mesmo sabendo que não é tarefa 
simples, pois não se trata de habilidade 
que possa ser desenvolvida rapidamente, 

seria o primeiro passo para a construção e 
para a quebra de paradigmas.

O principal desafio desse novo modelo 
que se apresenta é o de desenvolver a busca 
do autoconhecimento que se incorpora 
através do saber, e exige investimento e 
dedicação de si mesmo, num tempo que 
requer mudança de pensamento e de visão, 
como forma de alcançar a satisfação dos 
objetivos da carreira e da vida profissional.

A gestão de si próprio faz parte de 
uma escolha que cada qual pode fazer e 
para começar a construção desse novo 
pensamento, comece pela reflexão ao 
se perguntar: “quem eu sou”, qual é o 
meu lugar, quais são minhas aptidões, 
qual é meu temperamento e minha real 
capacidade de realizar aquilo que desejo 
alcançar. A responsabilidade de autogestão 
não é tarefa simples, ao contrário, ela 
depende única e exclusivamente de cada 
um de nós.

objEtivos da palEstra - EstabElEcEr alvos E mEtas
• Ajudar no crescimento pessoal e 

profissional.
• Desenvolver um sistema de 

disciplina pessoal.
• Aumentar o compromisso com 

uma vida de qualidade. 
• Proporcionar direção em todas as 

áreas da vida.

rEsumo
Palestra divertida, motivadora e muito interessante. A ênfase é a reestruturação dos 

pensamentos, atitudes e ações para experimentar novas formas de gestão para atingir os 
resultados desejados.

palavras-chavE
Motivação; sucesso; gestão 
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• Desenvolver o potencial de 
produção pessoal e profissional.

• Criar uma visão global-periférica.
• Levar mais rápido ao alvo desejado.
• Diminuir o esforço no trabalho.
• Aumentar a autoestima e o senso 

de valor.
• Desenvolver uma atitude positiva e 

ambição sadia.
O projeto Mundo Corporativo de Oz 

é um Programa de Desenvolvimento 
de Líderes, concebido para criar as 
condições onde cada participante possa 

experimentar os conceitos mais modernos 
para desenvolverem habilidades e 
competências que transformam pessoas 
em líderes inspirados e orientados para a 
criação de realidades e resultados.

A Palestra começa com a comparação 
da história do Mágico de Oz com o mundo 
Corporativo. Relacionando histórias 
clássicas com a nossa vida.

A segunda parte da Palestra trabalha 
a Reestruturação dos Pensamentos, o 
Gerenciamento das Emoções e a Renovação 
das Atitudes.
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O ensino básico (segundo e terceiro 
ciclos) trabalha com uma faixa etária 
que compreende a pré adolescência e 
adolescência, fases em que o educando 
está vivendo sua auto-afirmação, assim, 
um projeto que lhe dê protagonismo é 
de grande importância para oferecer aos 
jovens da rede pública, a oportunidade de 
conferir suas competências e habilidades 
de aplicação do conhecimento adquirido 
em sala de aula. 

Assim, alinhado com o curso de Imagem 
e Som da Universidade Federal de São 
Carlos, que atua entre outras coisas, 
como um elo entre a teoria e a prática 
audiovisual, promovendo a reflexão crítica 
sobre os conteúdos abordados nos meios 
de comunicação, nasce o projeto: “A Escola 
na Tela da TV - Educomunicadores em 
Ação”. O projeto opera no desenvolvimento 
de habilidades gerenciais necessárias à 
produção de conteúdos imagéticos, e que 
visam o desenvolvimento do pensamento 
científico aplicado à pesquisa no campo 
do audiovisual com os estudantes da 
rede pública de educação, auxiliando na 
construção de sua identidade cultural.

O grande boom da descoberta, 
a utilização massiva de sites de 
armazenamento e acesso vem 

transformando os então espectadores, em 
consumidores/produtores de informação. 
Como cada vez mais os vídeos da internet 
são utilizados de forma indiscriminada em 
programas de televisão, o que se vê são 
jovens (muitas vezes com idades inferiores 
a 10 ou 11 anos) que acabam buscando 
na produção desses conteúdos amadores, 
divulgar ou expor colegas em situações 
perigosas e vexatórias.

Como foi o caso ocorrido na Escola 
Estadual Jesuíno de Arruda, na cidade de 
São Carlos, após repercussão de um vídeo 
feito em dezembro de 2010, que mostrava 
cenas de sexo oral entre dois adolescentes. 
As imagens foram feitas pelos próprios 
colegas de classe e as cenas se espalharam 
rapidamente pela internet, principalmente 
entre os jovens, através de celulares 
equipados com o sistema Bluetooth. O 
caso motivou a coordenação pedagógica da 
escola a propor uma atividade que unisse ao 
mesmo tempo, educação e comunicação, 
no sentido de conscientizar os alunos para 
a influência socializadora permitida pelo 
vídeo, e corrigir a distorção que havia sobre 
a compreensão e o consumo do vídeo entre 
eles.

O projeto propõe também aperfeiçoar 
graduados, profissionais da área de 

ExtEnsão Em sala dE aula: sEnsibilizando

débora burini

rEsumo
O presente trabalho tem como principal objetivo compartilhar parte da experiência dos 

projetos de extensão “A Escola na Tela da TV: Educomunicadores em Ação” e “Luz, Câmera 
e a Melhor Idade em Ação” que são desenvolvidos por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX) na Universidade Federal de São Carlos, e propor uma reflexão a partir do princípio 
de indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

palavras-chavE
Educação; comunicação; audiovisual; educomunicação.
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Educação e áreas afins para a utilização 
eficiente, ética e responsável das 
ferramentas audiovisuais, propiciando 
uma reflexão prática e teórica voltada 
para o processo de criação e realização de 
produtos midiáticos a serem utilizados em 
sala de aula, assim como do enriquecimento 
da interação entre produtor e público. 
Construindo dessa forma um senso crítico 
sobre os meios de comunicação.

Nesse momento, ocorre uma 
aproximação entre a escola pública e o 
Departamento de Artes e Comunicação 
da Universidade Federal de São Carlos, 
através do projeto de extensão “A Escola na 
Tela da TV – Educomunicadores em Ação”, 
que propõe uma discussão no campo da 
produção de conteúdo audiovisual a partir 
da experiência vivida pelos alunos do curso 
de Imagem e Som.  

A atividade realizada em São Carlos 
contribui, através da união entre educação 
e comunicação com processos multimídia 
de forma colaborativa e interdisciplinar, 
para uma experimentação de linguagem 
pelos jovens estudantes da escola pública, 
alinhados com os alunos do curso de imagem 
e som, na produção de um programa-piloto, 
que segue as características da narrativa 
ficcional seriada para televisão

O projeto busca trabalhar o conceito 
audiovisual com uma função social dentro 
da escola, além de promover aos jovens 
da rede pública a chance de empregar os 
conhecimentos e aptidões alcançados em 
sala de aula na produção audiovisual. O 
programa-piloto será transmitido pela TV 
Educativa local, que opera pelos canais 
48UHF na TV Aberta e 11NET no cabo. A 
iniciativa foi uma oportunidade desses 
jovens aprenderam a fazer televisão, o 
que também promove uma reflexão a 
respeito dos temas tratados nos meios de 
comunicação. 

No projeto de extensão “Luz, Câmera e a 
Melhor Idade em Ação”, também vinculado 
ao curso de Imagem e Som, em conjunto 
com o Departamento de Gerontologia, 
no Programa de Extensão, Gerontologia: 
Gestão da Velhice Saudável, o principal 
objetivo foi a inclusão dos idosos no meio 

audiovisual através do registro de suas 
memórias (em dois documentários de 10 
minutos que foram transmitidos pela TV 
Educativa local) e, juntas, associar-se-iam à 
história da cidade de São Carlos. 

A atividade contou ainda, com a parceria 
do Sesc São Carlos (Serviço Social do 
Comércio), que possui um trabalho social 
com cerca de cinquenta idosos, por meio de 
um programa de educação não formal, que 
visa a promover a cidadania, o bem estar e 
o desenvolvimento cultural através do fazer 
artístico. 

O aprendizado aproximou os idosos, 
em sua maioria aposentados e com classes 
sociais variadas, da atmosfera de realização 
audiovisual e contribuiu para sua inclusão 
social por meio de histórias, causos, que 
possuem vínculo com a cultura e a memória 
local. 

Nos encontros realizados semanalmente, 
o grupo formado por alunos de imagem e 
som, gerontologia e psicologia atuavam 
como facilitadores do processo de 
comunicação, apresentando a atividade 
que seria realizada, e colhendo dados 
de pessoas interessadas em participar 
do projeto e foram orientados sobre as 
melhores formas de interação com os 
idosos. 

A realização do projeto consolidou-
se como uma possibilidade de aliar a 
experiência de cultura popular como 
projeto de extensão do universo acadêmico 
e além de proporcionar interação entre 
a universidade e a comunidade, pôde 
registrar e colaborar para a manutenção da 
história cultural da cidade de São Carlos. 

Por fim, os projetos desenvolvidos 
por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX) da UFSCar, assumem o princípio 
da indissociabilidade entre as atividades 
(ensino, pesquisa e extensão), além 
de contribuírem para a expansão do 
conhecimento, uma vez que ultrapassam 
os limites dos textos acadêmicos. E trazem 
embutidos, novos métodos para a formação 
dos discentes, que poderão utilizar, a partir 
dessas experiências, outros saberes à vida 
profissional.
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Vocês tem ideia das inúmeras coisas 
que a música tem proporcionado à 
humanidade?

 Está na vida das pessoas, é uma das mais 
antigas e valiosas formas de expressão.

A música pode ser aplicada no raciocínio 
lógico, psicomotricidade, musicoterapia, 
audição, sentimentos, diversão, 
socialização, fixação...

 Sempre quis entender porque alguns 
músicos tocam de ouvido sem sequer terem 
ido a uma escola de música ou tomado aulas 
particulares e outros em contrapartida são 
exímios leitores de partitura sem qualquer 
facilidade para percepção ou improvisação.

Creio que a música é uma linguagem 
universal, e aqueles que querem estudá-
la devem dominar suas facetas: ler, ouvir e 
executar.

Por este motivo, tentei desenvolver uma 
metodologia de ensino que fosse agradável 
e funcional para passar a teoria musical da 
qual, muitos tem “ojeriza”.

Busquei em muitos cursos sem sucesso, 
até que me deparei com a pesquisa do 
PHD em psicologia David Lewis acerca 
das funções dos hemisférios cerebrais e 
como isso influencia a maneira como nós 
entendemos e adquirimos conhecimentos.

O hemisfério direito do cérebro tem 

funções subjetivas, musicais, artísticas, 
orientação espacial etc. Já o hemisfério 
esquerdo tem funções lógicas como a fala, 
a matemática, a objetividade etc.

Apesar de usarmos os dois lados, 
sempre há um predominante. Eis a  
resposta a minha pergunta inicial que foi 
o motivo de toda minha pesquisa. Músicos 
são geralmente predominantes do lado 
direito do cérebro, por isso a teoria musical 
é desgastante para eles, visto que ela trata 
de um tipo de matemática feita através 
de figuras musicas de som e de silêncio o 
tempo todo.

Constatando este fato relevante, 
dediquei-me a conhecer este 
funcionamento até chegar ao ponto de 
construir uma estratégia de ensino mais 
interessante para explicar a teoria musical.

Desenvolvi laboratórios e para minha 
surpresa os alunos submetidos a estes 
aprenderam com facilidade a teoria 
musical e melhoraram em matérias que 
antes tinham dificuldades como a própria 
matemática.

Os pais ficaram imensamente curiosos 
em como seus filhos, após terem estudado 
comigo, aumentaram o desempenho 
escolar.

Simplesmente os hemisférios cerebrais 

o funcionamEnto dos hEmisférios cErEbrais, 
a música E o aprEndizado

maria paccEllE

rEsumo
Desenvolvimento de um método para o ensino da música a partir da a pesquisa do PHD em 

psicologia David Lewis acerca das funções dos hemisférios cerebrais e como isso influencia a 
maneira como nós entendemos e adquirimos conhecimentos.

palavras-chavE
Música; Música ensino e aprendizagem; hemisférios cerebrais.
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foram estimulados de maneira funcional.
Foi nesse momento que percebi que 

a metodologia usada, não me ajudaria a 
ensinar somente musica. Eu poderia usá-
la para ensinar qualquer disciplina do 
currículo básico.

Desta forma, fui experimentando com 
outras disciplinas como, por exemplo, 
ciências e matemática.

Desde então entendi que o estudo 
de música ministrado com esta técnica 
poderia ser uma ferramenta maravilhosa 
dentro da escola. 

Não só como cultura e socialização como 
antes era utilizada,  mas como um agente 
interdisciplinar, interagindo com todas as 
matérias e desenvolvendo as capacidades 
cerebrais dos alunos.

A música na escola já teve seu auge 
durante a gestão do presidente Vargas, a 
partir do decreto 10.891/31 por influência 
de Villa Lobos, que instituiu o canto 
orfeônico no Brasil.

A partir da segunda metade do século 
XX foi implantada a promulgação da lei 
5692/71, a qual deixava profundas dúvidas 
quanto ao caráter da educação artística, 
resumindo a música apenas a um conteúdo 
desta disciplina.

Em 2008, o ex-presidente Lula 
sancionou a lei 11.769/08 em que todas 
as escolas públicas e particulares teriam 
que acrescentar, no prazo de três anos, a 

disciplina música na grade curricular.
Seria maravilhoso se tudo fluísse bem. 

Mas não é isso que tem acontecido.
Apesar de a música ser algo maravilhoso 

para a mente humana e na fase escolar 
uma ferramenta fundamental, existem 
alguns problemas a serem sanados:

a) Qual o conteúdo programático 
desta  disciplina?

b)  Como os pedagogos poderão 
administrá-la?

c) Músicos formados são escassos.
d) Músicos não conhecem a realidade 

escolar, projetos pedagógicos etc.
e) A disciplina música será tratada 

como oficina musical, com o ensino de 
instrumentos em sala de aula?

Estaremos  falando neste artigo sobre 
como poderíamos tratar destas questões:

1- Características dos hemisférios 
cerebrais

2- Técnicas:
2.1- Teste do educador
2.2- Teste do aluno
2.3- Equilíbrio hemisferial
2.4-  Linguagem subjetiva para ensinar 

a lógica.
3- Planejamento:
4- Oficinas Práticas
4.1- Interdisciplinares
4.2- Teórico Musical




