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PALESTRA 
MUSICADA:
ADvERSIDADE E 
DIvERSIDADE Essa palestra vai mudar a 

forma como você enxerga as 
adversidades e diferenças!
Você terá a oportunidade de 
assistir uma palestra com 
bastante conteúdo, sentimento, 
música, emoção, abordagens 
sobre adversidades, diversidade, 
sonhos, possibilidades, 
superação, força de vontade, 
cumplicidade mas sobretudo 
com muito Amor.

PALESTRA MUSICADA:  
ADvERSIDADE E DIvERSIDADE: 
SUPERAnDO AS DIFEREnçAS E 
DEFICIênCIAS

Tema: Diversidade, inclusão, 
aprender com as diferenças, aprender 
com os obstáculos da vida, sonhos, amor.

Problema: Qual problema que resolverei do meu pú-
blico?

Resposta: Superar adversidades e atingir metas da 
empresa, dar maiores resultados. No aspecto pes-
soal (palestras abertas) proporcionar que o público 
compreenda a importância de  aprendermos  com 
as dificuldades, com as incertezas, com as curvas da 
vida, com situações aparentemente ruins, com pro-

blemas e empecilhos. Força para realizar os sonhos. 
Dar um sentido maior para a vida e fazer dela uma 
passagem fantástica.

Como ajudar o público alvo? A partir do conceito de 
“inclusão” e tendo como pano de fundo o amor, Le-
onardo e Eduardo contam através de falas e músicas 
o percurso de dois irmãos em busca de sentido para 
vida. Com muito conteúdo, insigts, questionamentos, 
metáforas e momentos marcantes fazem  analogia 
entre a trajetória de vida dos irmãos, seus percalços 
e conquistas com as  e situações  que ocorrem nas 
empresas, escolas e sociedade.

Reflexões: 
• Como uma crise ou fato indesejado pode paralisar as pessoas? 
• Quantas vezes na vida você foi rejeitado e pensou ou até desis-
tiu de seus objetivos?



Conteúdo Programático (Pontos Principais):
(Este conteúdo será adaptado para atender às necessidades específicas de sua empresa / instituição / escola)
• A importância de lidarmos com as frustrações
• Diversidade como fonte de aprendizado
• Percalços como fator de aprendizado
• A permanente necessidade de evolução das organizações e do profissional;
• Diferenças como fonte de inspiração.
• A diversidade como fonte de aprimoramento e inovação
• O comprometimento de todos é fundamental para que as mudanças aconteçam;
• Deixar claro o caminho a tomar para que os projetos deem resultados 
independente dos percalços e os colaboradores se comprometam e aprendam 
com as mudanças;
• Construir o comprometimento com os novos projetos da empresa;
• Contagiar as pessoas com a responsabilidade conjunta pelo futuro da organização/ instituição;
• Criar uma mentalidade de grupo que extermine as resistências às mudanças.

• Quantas vezes você foi criticado por não ser igual 
a maioria? 
• Quanto sua empresa perde, pelo fato das pessoas 
não estarem bem preparadas para lidar com as ad-
versidades do dia a dia? Já se sentiu invisível social-
mente em algum momento da sua vida?

Identificação com o problema: Dudu foi desenganado pelos médicos quando nasceu; 17 escolas negaram o 
direito dele estudar. Dois professores falaram que era impossível aprender a tocar instrumento musical.
Provavelmente você já deparou com obstáculos, mudanças de rotas, dificuldades.
Provavelmente você já passou em algum momento de sua vida  por situação de preconceito, seja por estar 
acima do peso, sua cor, raça, credo e como foi desagradável isso para você, talvez você até tenha pensado em 
desistir de seus sonhos, de você mesmo e até da vida. Como reagiu diante dessas situações?

Causa do problema: Tendência para reclamar ao invés de aprender. Educação voltada para a perfeição.Falsa 
ideia de que não podemos nos mostrar vulneráveis. Falta de oportunidades para muitas pessoas;somos trei-
nados para  negar os fracassos e não aprender com eles. Muitas pessoas vivem em cima de padrões impostos 
pela sociedade, julgam pela primeira impressão, e não dão oportunidades para conhecer uma pessoa em sua 
essência, sem estereótipos.

Solução: Não existe curso para lidar com a diversidade. Necesidade de se expor e conviver com pessoas diver-
sas.Quebrar as crenças e aprender com a diversidade. Todos podem ensinar , é possível mudar o mundo, come-
çando pela mudança interna, respeitando a rica diversidade humana; Independente da condição física, financei-
ra, raça, todos tem o direito de ter uma vida fantástica e atingir objetivos sejam eles pessoais ou profissionais.

Método: Com muitos exemplos e conceitos a palestra aponta como pilar para mudança o questionamento do 
olhar único para vida, ressalta a importância da educação inclusiva para a mudança do olhar e aprendizado com 
as diferenças. Destaca que se expor ao diverso é uma grande fonte de aprendizado. Enfatiza que as frustações 
podem ser vistas como oportunidade de desenvolvimento.

PALESTRANTE, CONSULTOR 
e PROFESSOR

Sustentabilidade e inclusão

www.incluo.com.brLeonardo: 31 99613-9566

Passo 1 - Autoconhecimento e olhar interno. Escutar nossos valores. Procure entender o que esta acontecendo em sua 
empresa (se for palestra aberta) o que esta acontecendo com a pessoa da qual te julgou; (Empatia e Resiliência).
Passo 2 - A importância da mudança de olhar e busca pela convivência diversa.Aceitar que não temos todas as respostas.
Passo 3 - Aceitar nossa vulnerabilidade e aprender com as incertezas da vida
Passo 4 - Mudança de olhar. Fortalecimento das crenças. Crescimento pessoal.
Passo 5 - Ressiginificação e empoderamento para realização dos sonhos.

Transformação: Respeite as diferenças, fazendo a diferença. Inspira e motiva as pessoas e equipes  para lidar 
com as mudanças e frustrações que acontecem; Os participantes irão aprender com fatos não planejados e ver 
com um outro olhar uma situação denominada problema. Os participantes terão oportunidade de crescimento 
pessoal e ampliação do olhar para diversidade.Os participantes irão aprender por meio de exemplos  como o ser 
humano é ilimitado e  tem várias possibilidades de aprendizado.



Essa palestra vai mudar a 
forma como você enxerga 
a temática segurança 
do trabalho! Você terá a 
oportunidade de assistir 
uma palestra com bastante 
conteúdo, sentimento, música, 
emoção, abordagens sobre 
adversidades, segurança do 
trabalho, cuidado, diversidade, 
sonhos, possibilidades, 
superação, força de vontade, 
cumplicidade mas sobretudo 
com muito Amor.

PALESTRA MUSICADA:  
O AMOR COMO PREvEnçãO 
DE ACIDEnTES DO TRAbALhO

A partir do conceito de “inclusão” e tendo como 
pano de fundo o amor, Leonardo e Eduardo contam 
através de falas e músicas o percurso de dois 
irmãos em busca de sentido para vida. Com muito 
conteúdo, insigts,questionamentos, metáforas 
e momentos marcantes fazem  analogia entre a 
trajetória de vida dos irmãos, seus percalços e 
conquistas com as  e situações vivenciadas pelas 
empresas em relação a temática segurança do 
trabalho.

Tema: Segurança e prevenção de acidentes 
do trabalho. Cuidado com as relações e 
procedimentos.Ferramentas de prevenção 
de acidentes do trabalho.Diversidade de 
pensamentos como forma de aprendizado. 
Aprender com as diferenças. Realização e 
Superação de Desafios. A importância do exemplo 
da  Liderança, Sonhos e conquistas Cumplicidade 
e trabalho em equipe.

PALESTRA 
MUSICADA:
O AMOR COMO 
PREvEnçãO 
DE ACIDEnTES 
DO TRAbALhO



Problema: Como um acidente de trabalho pode ser prejudicial para todas as esferas da empresa? 
Como um evento indesejado pode paralisar as pessoas? 
Ausência de envolvimento dos funcionários com cargos operacionais nas análises de acidentes e 
incidentes. 
Falta de atenção e olhar para os incidentes levantados.
 Ausência da cultura do cuidado e da segurança como valor.
Já sentiu que muitas vezes poderia ter contribuído de forma mais efetiva para instalação da cultura da 
prevenção e zero acidentes?
Já sentiu que tinha as ferramentas para evitar o acidente do trabalho,porém não foi ouvido?

Identificação com o problema: Dudu foi desenganado pelos médicos quando nasceu; 17 escolas nega-
ram o direito dele estudar. Dois professores falaram que era impossível aprender a tocar instrumento 
musical.
Provavelmente você já deparou em algum momento de sua carreira com um acidente do trabalho. Como 
aquele fato modificou o ambiente organizacional? Como o baixo resultado na temática segurança do 
trabalho foram determinantes para o declínio do clima organizacional e atendimento das metas esta-
belecidas?
Talvez você até tenha pensado em desistir da carreira de segurança do trabalho em virtude da baixa 
importância que alguns gestores deram ao tema.
Sem dúvida o acidente do trabalho é o maior desmotivador das organizações, pois gera além de perdas 
de vidas,inúmeros malefícios e impactos dentro da organização. Provavelmente você já passou em al-
gum momento de sua vida já deparou com obstáculos,mudanças de rotas, dificuldades. Provavelmente 
você já passou em algum momento de sua vida por situação de preconceito, seja por estar acima do 
peso, sua cor, raça, credo e como foi desagradável isso para você, talvez você até tenha pensado em 
desistir de seus sonhos, de você mesmo e até da vida.
Como reagiu diante dessas situações?

Causa do problema: 
Negligência e falta de priorização da implementação de uma cultura do cuidado. Falta de prioridade 
para os incidentes que podem levar ao acidente do trabalho.
Pressão por resultados pode gerar invisibilidade e escuta seletiva a respeito da temática segurança do 
trabalho.
Ausência de repasse e correção dos incidentes identificados.
Tendência para reclamar ao invés de aprender. 
Educação voltada para a perfeição.
Falsa ideia de que não podemos nos mostrar vulneráveis. 
Falta de oportunidades para muitas pessoas; somos treinados para  negar os fracassos e não aprender 
com eles. Muitas pessoas vivem em cima de padrões impostos pela sociedade, julgam pela primeira 
impressão, e não dão oportunidades para conhecer uma pessoa em sua essência, sem estereótipos.

Solução: O cuidado com fator de prevenção de acidentes. Necesidade de se expor e conviver com pes-
soas diversas, independente do cargo, pois a diversidade contribuiu para enxergarmos o todo e para 
construção da cultura prevencionista. Humildade para aprender com os incidentes diários.

Método: Com muitos exemplos e conceitos a palestra aponta como pilar para criação de uma cultura 
prevencionista o cuidado para com as pessoas. Enfatiza que as frustações podem ser vistas como opor-
tunidade de desenvolvimento. 
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Passo 1 - Autoconhecimento e olhar interno. Escutar nossos valores. Procure entender o que esta acontecendo em sua 
empresa (se for palestra aberta) o que esta acontecendo ao seu redor; (Empatia e Resiliência)
Passo 2 - A importância da mudança de olhar e busca pela convivência diversa. Aceitar que não temos todas as respostas.
Passo 3 - Aceitar nossa vulnerabilidade e aprender com as incertezas da vida. O Cuidado com as relações como fonte de 
aprendizado e observação.
Passo 4 – Mudança de olhar. Fortalecimento das crenças e empoderamento pessoal. Construção da cultura do cuidado.
Passo 5 – Ressiginificação e empoderamento para realização dos objetivos.

Transformação: Vida como valor.
Inspira e motiva as pessoas e equipes para lidar com as mudanças e frustrações que acontecem; Motiva 
os profissionais a entenderem a importância da temática segurança do trabalho para otimização dos 
resultados empresariais e como a instalação da cultura do cuidado pode melhorar o clima organizacio-
nal e o espírito de equipe. 
Inspira e motiva a equipe para prevenir acidentes do trabalho;Instiga para quebra de estereótipos e 
reforça a humildade para aprender com quem socialmente sabe menos como peça chave para evitar 
acidentes do trabalho.
Os participantes terão oportunidade de crescimento pessoal e ampliação do olhar para diversidade.Os 
participantes irão aprender por meio de exemplos  como o ser humano é ilimitado e  tem várias possi-
bilidades de aprendizado

Conteúdo Programático (Pontos Principais):
(Este conteúdo será adaptado para atender às necessidades específicas de sua empresa /SIPAT)

• A palestra abordará as principais competências que levarão a sua equipe a 
aprimorar o entendimento da temática segurança do trabalho e seus valores inegociáveis. 
• Parceria como pilar de aprendizado e construção da cultura prevencionista
• A importância de lidarmos com as frustrações
• Construir o comprometimento com a temática segurança do trabalho.
• A segurança e prevenção de acidentes do trabalho é antes de tudo cuidar.
• A importância de ouvir a equipe.Uma verdadeira equipe chega mais longe. 
• Diversidade como fonte de aprendizado
• Contagiar as pessoas com a responsabilidade conjunta pelo futuro da organização/ instituição; 
• Criar uma mentalidade de grupo que extermine as resistências às mudanças
• Deixar claro o caminho a tomar para que os projetos deem resultados independente 
dos percalços e os colaboradores se comprometam e aprendam com as mudanças;
• Como o amor ao ser humano pode contribuir para a redução de acidentes do trabalho vida 
• Como aprender com as diferenças 
• Como podemos aprender em momentos não planejados da vida 
• Como fortalecer nossos valores e transformar a segurança num valor 
• A nova forma do líder pensar,sentir e agir para atingir metas e 
melhores resultados com as pessoas.

PALESTRANTE, CONSULTOR 
e PROFESSOR

Sustentabilidade e inclusão



Essa palestra vai mudar a 
forma como você enxerga a 
educação e  as diferenças! 
Você terá a oportunidade de 
assistir uma palestra com 
bastante conteúdo, sentimento, 
música, emoção, abordagens 
sobre educação inclusiva, 
adversidades, diversidade, 
sonhos, possibilidades, 
superação, força de vontade, 
formas de aprendizado, 
cidadania, cumplicidade mas 
sobretudo com muito Amor.

PALESTRA MUSICADA:  
Educar para diversidade: Os 
5 PILARES DA EDUCAçãO 
InCLUSIvA

A partir do conceito de “inclusão” e tendo 
como pano de fundo o amor, Leonardo e 
Eduardo contam através de falas e músicas 
o percurso de dois irmãos em busca de sen-
tido para vida. Com muito conteúdo, insigts, 
questionamentos, metáforas e momentos 
marcantes contam a trajetória do Instituto 
Mano Down e ressaltam a importância da 
educação inclusiva para formação de alu-
nos críticos em relação a temática inclusão 
e diversidade.

Enfatizam a importância de  aprendermos 
com as dificuldades,com as incertezas, com 
as curvas da vida,com situações aparente-
mente ruins,com problemas e empecilhos. 
Demonstram a importância do aprender 
com a diferença pode contribuir  para rea-
lização dos sonhos. Convocam os partici-
pantes a pensarem buscarem um  sentido 
maior para a vida e fazer dela uma passa-
gem fantástica.

PALESTRA 
MUSICADA:
EDUCAR PARA DIvERSIDADE: 
OS 5 PILARES DA 
EDUCAçãO InCLUSIvA

Destaca os 5 pilares da educação inclusiva:
1-Resiliência
2-Visibilidade social.Tirar a viseira do olhar único.
3-Empatia.Comunicação personalizada.
4-Humildade de aprender com as diferenças e as várias formas de aprendizado
5-Praticar a cidadania



Tema: Diversidade, Educão inclusiva. Cidadania. Bullying. Aprender com as diferenças, 
sonhos, conquistas, amor.

Problema: 
Quantas vezes na vida você sofreu bullying e pensou ou até desistiu de seus objetivos?
Quantas vezes você foi criticado por não ser igual a maioria? 
Quantas vezes o professor não soube lidar com sua forma de pensar,aprender e agir?
Quanto os alunos perdem, pelo fato de estarem recebendo uma educação apenas tecnicista?
Já se sentiu excluído pelo grupo de alunos  em algum momento da sua vida?
Como uma crise ou fato indesejado pode paralisar as pessoas? 

Identificação com o problema: Dudu foi desenganado pelos médicos quando nasceu; 
17 escolas negaram o direito dele estudar. Dois professores falaram que era impossível 
aprender a tocar instrumento musical. Provavelmente você já passou em algum momento 
de sua vida por situação de preconceito, seja por estar acima do peso, não pensar como a 
maioria dos alunos sua cor, raça, credo e como foi desagradável isso para você, talvez você 
até tenha pensado em desistir de seus sonhos, de você mesmo e até da vida. Um dilema 
atual é a ausência de oportunidade para quem não se enquadra nos padrões sociais vigentes.
Provavelmente você já passou em algum momento de sua vida já deparou com obstáculos, 
mudanças de rotas, dificuldades.
Como reagiu diante dessas situações?

Causa do problema: 
Falta de oportunidades, negação do fracasso. Pressão da sociedade normalizada. Falta de 
informação. Preconceito. Pressão por formação tecnicista.
Tendência para reclamar ao invés de aprender. Educação voltada para a perfeição.Falsa ideia 
de que não podemos nos mostrar vulneráveis. Falta de oportunidades para muitas pessoas; 
somos treinados para  negar os fracassos e não aprender com eles. Padronização social.
Educação muito tecnicista e voltando apenas para testes. Ausência de entendimento e opor-
tunidade de vivenciar o conceito de cidadania e diversidade. Somos educados para  negar 
os fracassos e não aprender com eles. Muitas pessoas vivem em cima de padrões impostos 
pela sociedade, julgam pela primeira impressão, e não  dão oportunidades para conhecer 
uma pessoa em sua essência, sem estereótipos.

Solução:
Refletir com os alunos sobre o bullying e como amanhã isso pode acontecer com você.Edu-
car para cidadania. Não existe curso para lidar com a diversidade. Necesidade de se expor 
e conviver com pessoas diversas. Quebrar as crenças e aprender com a diversidade. Todos 
podem ensinar, é possível mudar o mundo, começando pela mudança interna, respeitando 
a rica diversidade humana; Independente da condição física, financeira, raça, todos tem o 
direito de ter oportunidade, uma vida fantástica e atingir objetivos sejam eles pessoais ou 
profissionais.
Não existe curso para lidar com a diversidade. Necesidade de se expor e conviver com pes-
soas diversas. Quebrar as crenças e aprender com a diversidade.

Método: Com muitos exemplos e conceitos a palestra aponta como pilar para mudança a 
educação inclusiva,Destaca que se expor ao diverso é uma grande fonte de aprendizado,En-
fatiza que as frustações podem ser vistas como oportunidade de desenvolvimento. A diver-
sidade enfatizada como a grande riqueza da humanidade.
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Destaca os 5 pilares da educação inclusiva
1- Resiliência
2- Visibilidade social. Tirar a viseira do olhar único.
3- Empatia.Comunicação personalizada.
4- Humildade de aprender com as diferenças e as várias formas de aprendizado
5- Praticar a cidadania

  

Transformação: Respeite as diferenças, fazendo a diferença.
Inspira e motiva os alunos para  lidar com as mudanças e frustrações que acontecem; Os 
alunos irão aprender com fatos não planejados e ver com um outro olhar uma situação de-
nominada problema..Os alunos terão oportunidade de crescimento pessoal e ampliação do 
olhar para diversidade.Os alunos irão aprender por meio de exemplos  como o ser humano 
é ilimitado e  tem várias possibilidades de aprendizado.Os alunos irão refletir sobre a cul-
tura do bullying e os maléficios que ela acarreta. Os participantes irão aprender por meio 
de exemplos  como o ser humano é ilimitado e  tem várias possibilidades de aprendizado.

Conteúdo Programático (Pontos Principais):
(Este conteúdo será adaptado para atender às necessidades específicas de sua instituição/escola)

• A importância de lidarmos com as frustrações
• Diversidade como fonte de aprendizado
• Bullying e seus malefícios.
• A formação humana e não apenas tecnicista.
• Conviver com as diferenças para respeitar as diferenças;
• Contagiar as pessoas com a responsabilidade conjunta pelo futuro da sociedade;
• As inúmeras inteligências que possuímos;
•A importância de lidarmos com as frustrações;
•Diversidade como fonte de aprendizado;
• Percalços como fator de aprendizado;
• A diversidade como fonte de aprimoramento e inovação. PALESTRANTE, CONSULTOR 

e PROFESSOR

Sustentabilidade e inclusão

Passo 1- Autoconhecimento e olhar interno.Escutar nossos valores. Procure entender o que  esta acontecendo com a 
pessoa da qual te julgou;(Empatia e Resiliência)
Passo 2 - A importância da mudança de olhar e busca pela convivência diversa.Aceitar que não temos todas as respostas.
Humildade de aprender e as várias formas de aprendizado
Passo 3- Aceitar nossa vulnerabilidade e aprender com as incertezas da vida
Passo 4  – Mudança de olhar.Fortalecimento das crenças e crescimento  pessoal.
Passo 5 – Ressignificação e empoderamento para realização dos sonhos. Novos horizontes e possibilidades. Ampliação 
da visão. Quebra do olhar único.Questionar os padrões impostos.



Essa palestra vai mudar a 
forma como você enxerga a 
temática liderança e equipes!
Você terá a oportunidade 
de assistir uma palestra 
com bastante conteúdo, 
sentimento, música, emoção, 
abordagens sobre liderança, 
equipe, adversidades, 
propósito, diversidade, 
sonhos, possibilidades, 
superação, força de vontade, 
cumplicidade mas sobretudo 
com muito Amor.

PALESTRA MUSICADA:  
AS 5 CARACTERÍSTICAS 
DA  LIDERAnçA 
InCLUSIvA

AS 5 CARACTERÍSTICAS DA  LIDERANÇA 
INCLUSIVA

• Resiliência. Minimizar as crenças limitantes 
• Singularidade humana - 
Enxergar cada membro da equipe como único
• Comunicação Autentica - Propósito
• Empatia e tratamento justo
• Vulnerabilidade/ Humanidade - 
Expressar os sentimentos

Tema: Liderança, Vulnerabildade, Singularidade, So-
nhos, Resiliência, Diversidade, Inclusão, Aprender 
com as diferenças.

Problema: (qual problema que resolverei do meu público?) 
Como uma liderança míope pode ser prejudicial para 
todas as esferas da empresa? 
Como um evento indesejado pode paralisar as pesso-
as? Ausência da cultura do cuidado e da segurança 
como valor.

PALESTRA 
MUSICADA:
AS 5 CARACTERÍSTICAS
DA  LIDERAnçA 
InCLUSIvA

Já sentiu que muitas vezes poderia ter contribuído de forma mais 
efetiva para gestão da empresa? 
Já sentiu que tinha as ferramentas para melhor o clima organi-
zacional e o resultado da equipe e não teve oportunidade de ser 
ouvido? Falta de habilidade dos novos líderes para lidar com as 
diferenças dentro da equipe.
Falta de preparo. Liderança  normalizada



Como ajudar o público alvo?
A partir do conceito de “inclusão” e tendo como pano de fundo o amor, Leonardo e Eduardo contam 
através de falas e músicas o percurso de dois irmãos em busca de sentido para vida. Com muito 
conteúdo, insigts, questionamentos, metáforas e momentos marcantes fazem analogia entre a trajetória 
de vida dos irmãos, seus percalços e conquistas com as 5 características do líder inclusivo. Reforçar as 
competências da liderança inclusiva.Ampliar o olhar e engajamento das equipes.Desengajamento dos 
profissionais.Questionamento da liderança formal.

Com exemplos vivenciados os irmãos fazem analogia de sua relação com os conceitos do mundo cor-
porativo relacionados a temática liderança. Deixam claro que para liderar é imprescindível acreditar 
e amar o ser humano.Ao se mostrar humano o líder sai do papel de superior e atinge o coração das 
equipes.

Reflexões: 
Como a singularidade de tratamento pode melhorar o engajamento da equipe?
Como a vulnerabilidade pode ser fator de conexão e atingimento de resultados? 
Quanto sua empresa perde, pelo fato das pessoas não estarem bem preparadas para lidar com as ad-
versidades do dia a dia?
Quantas vezes trabalhou com um Líder sem habilidade e tato para conduzir uma equipe a alta perfor-
mance?
Já se sentiu invisível e deixado de lado pelo líder de sua empresa em algum momento da sua carreira?
Como uma crise ou fato indesejado pode paralisar as pessoas? 

Identificação com o problema: Dudu foi desenganado pelos médicos quando nasceu; 17 escolas nega-
ram o direito dele estudar.Dois professores falaram que era impossível aprender a tocar instrumento 
musical.
Provavelmente você já passou em algum momento de sua vida já deparou com obstáculos,mudanças 
de rotas, dificuldades.
Provavelmente você já passou em algum momento de sua vida  por questionamentos sobre onde deve 
melhorar como líder
Provavelmente você já trabalhou em algum momento de sua carreira  com chefes tiranos e arrogantes.
Provavelmente já trabalho com chefe que ao invés de tratar a equipe de forma singularizada e persona-
liza dava sempre mais serviço e menos reconhecimento para quem entregava mais resultados.
Provavelmente você já trabalhou  em algum momento de sua carreira  com chefes sem habilidades e 
empatia para conduzir a equipe

Como reagiu diante dessas situações?
Causa do problema: Líder com com formação  técnica, sem competências  e ferramental humano.
Visão de curto prazo da liderança.
Ausência de competências para gerir as pessoas. 
Ausência de feedbacks e conversas francas entre o líder e sua equipe,acarretando rotatividade entre os 
colaboradores.
Ausência de empatia e olhar individualizado.

Solução: 
Não existe curso para lidar com a diversidade. Necesidade de se expor e conviver com pessoas diversas.
Quebrar as crenças e aprender com a diversidade. Todos podem ensinar, é possível mudar o mundo, 
começando pela mudança interna, respeitando a rica diversidade humana; 
Não existe curso de humanidades,é preciso praticar a empatia.
Desenvolver as competências do líder para uma gestão eficaz e envolvente com a equipe.
Ampliar o olhar para diferença e singularidade dos membros da equipe.
Inspirar e motivar a equipe para lidar com as mudanças; Aprender com fatos não planejados e ver com 
um outro olhar a mesma situação.
Crescimento pessoal e ampliação da visibilidade social.
Aprender como o ser humano tem várias possibilidades de aprendizado.
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Passo 1 - Autoconhecimento e olhar interno.Escutar nossos valores. Procure entender o que esta acontecendo em sua 
empresa (se for palestra aberta) o que esta acontecendo com a pessoa da qual te julgou; (Empatia e Resiliência)
Passo 2 - A importância da mudança de olhar e busca pela convivência diversa.Aceitar que não temos todas as respostas.
Passo 3 - Aceitar nossa vulnerabilidade e aprender com as incertezas da vida
Passo 4 – Mudança de olhar.Fortalecimento das crenças para o crescimento pessoal.
Passo 5 – Ressiginificação e empoderamento para desenvolvimento de equipes de alta performance

Método: Com muitos exemplos e conceitos a palestra 
aponta como pilar para mudança o auto conhecimento do 
líder. Destaca que se expor ao diverso é uma grande fon-
te de aprendizado. Enfatiza que as frustações podem ser 
vistas como oportunidade de desenvolvimento. Destaca 
as cinco principais competências de um líder inclusivo.

PALESTRANTE, CONSULTOR 
e PROFESSOR

Sustentabilidade e inclusão

Transformação 
Respeite as diferenças, fazendo a diferença.
Inspirar reflexão e autoconhecimento.
Inspira e motiva as pessoas e equipes  para lidar com as mudanças e frustrações que acontecem; Os 
participantes irão aprender com fatos não planejados e ver com um outro olhar uma situação denomi-
nada problema. Os participantes terão oportunidade de crescimento pessoal e ampliação do olhar para 
diversidade. Os participantes irão aprender por meio de exemplos  como o ser humano é ilimitado e  tem 
várias possibilidades de aprendizado.
Maior conexão com a equipe. Ampliação do ferramental para gestão de pessoas.

Destacam os 5 pilares da liderança inclusiva

AS 5 CARACTERÍSTICAS DA  LIDERANÇA INCLUSIVA
• Resiliência. Minimizar as crenças limitantes 
• Singularidade humana - Enxergar cada membro da equipe como único
• Comunicação Autentica - Propósito
• Empatia e tratamento justo.
• Vulnerabilidade/ Humanidade - Expressar os sentimentos

Conteúdo Programático (Pontos Principais):
(Este conteúdo será adaptado para atender às necessidades específicas de sua empresa / instituição)
• Os desafios que os lideres atuais enfrentam e como lidar com eles
• Quais as características dos novos líderes;
• Criar paixão por resultados e por pessoas;
• A importância de reconhecermos e expressarmos 
nossos sentimentos para uma boa liderança.
• Os desafios que os lideres atuais enfrentam são 
desconstruídos nesta palestra, demonstrando as fragilidades 
de uma liderança despreparada  e como a transparência pode 
contagiar as equipes.
• Diversidade como fonte de aprendizado
• A permanente necessidade de evolução das organizações 
e do profissional.



Essa palestra vai mudar a 
forma como você enxerga as 
adversidades e diferenças!
Você terá a oportunidade 
de assistir uma palestra 
com bastante conteúdo, 
sentimento, música, 
emoção, abordagens sobre 
adversidades, diversidade, 
sonhos, protagonismo, 
Cidadania, possibilidades, 
superação, força de vontade, 
cumplicidade mas sobretudo 
com muito Amor.

PALESTRA MUSICADA:  
EU SOU UP! ACREDITAR, 
SUPERAR E vEnCER.
Do Diagnóstico da 
Impossibilidade para a 
Gravação do Dvd.

Tema: Resiliênica. Força de vontade. Sonhos. Conquistas. Possibilidades. Diversidade, in-
clusão, aprender com as diferenças, amor.

Problema: (qual problema que resolverei do meu público?) 

Resposta: Superar adversidades e atingir metas da empresa, dar maiores resultados. No 
aspecto pessoal (palestras abertas) proporcionar que o público compreenda  a importância 
de  aprendermos  com as dificuldades, com as incertezas, com as curvas da vida, com situa-
ções aparentemente ruins, com problemas e empecilhos. Força para realizar os sonhos. Dar 
um sentido maior para a vida e fazer dela uma passagem fantástica.

PALESTRA 
MUSICADA:
EU SOU UP! ACREDITAR, 
SUPERAR E vEnCER

Como ajudar o público alvo?
A partir do conceito de “inclusão” e tendo como pano 
de fundo o amor, Leonardo e Eduardo contam através 
de falas e músicas o percurso de dois irmãos em bus-
ca de sentido para vida. Com muito conteúdo, insigts, 



questionamentos, metáforas e momentos marcantes fazem  analogia entre a trajetória de 
vida dos irmãos, seus percalços e conquistas com as  e situações  que ocorrem nas em-
presas, escolas e sociedade. Falam sobre as reviravoltas na vida de ambos em busca da 
realização de sonhos. Contam com Dudu saiu do descrédito para ser o primeiro músico 
brasileiro com down a gravar um DVD e ter sua própria banda.

Reflexões: 
Como diagnóstico não é destino?
Como os rótulos e diagnósticos não são verdades absolutas?
Como assumir as rédeas e protagonismo de nossa vida?
Como uma crise ou fato indesejado pode paralisar as pessoas? 
Quantas vezes na vida você foi rejeitado e pensou ou até desistiu de seus objetivos?
Quantas vezes você foi criticado por não ser igual a maioria? 
Quanto sua empresa perde, pelo fato das pessoas não estarem bem preparadas para lidar 
com as adversidades do dia a dia?
Já se sentiu invisível socialmente em algum momento da sua vida?

Identificação com o problema: Dudu foi desenganado pelos médicos quando nasceu; 17 es-
colas negaram o direito dele estudar. Dois professores falaram que era impossível aprender 
a tocar instrumento musical.
Provavelmente você já passou em algum momento de sua vida já deparou com obstácu-
los,mudanças de rotas, dificuldades.
Provavelmente já te julgaram incompetente,inútil e sem habilidades.
Provavelmente você já passou em algum momento de sua vida  por situação de preconceito, 
seja por estar acima do peso, sua cor, raça, credo e como foi desagradável isso para você, 
talvez você até tenha pensado em desistir de seus sonhos, de você mesmo e até da vida.
Como reagiu diante dessas situações?

Causa do problema: Falta de oportunidades para muitas pessoas;somos treinados para  
negar os fracassos e não aprender com eles. Muitas pessoas vivem em cima de padrões 
impostos pela sociedade, julgam pela primeira impressão, e não  dão oportunidades para 
conhecer uma pessoa em sua essência,sem estereótipos.
Ausência de sonhos como fator de invisibilidade social

Solução: Não existe curso para lidar com a diversidade.Necesidade de se expor e convi-
ver com pessoas diversas. Quebrar as crenças e aprender com a diversidade. Todos podem 
ensinar, é possível mudar o mundo, começando pela mudança interna, respeitando a rica 
diversidade humana; Independente da condição física, financeira, raça, todos tem o direito 
de ter uma vida fantástica e atingir objetivos sejam eles pessoais ou profissionais.

Método: 
Com muitos exemplos e conceitos a palestra aponta como pilar para mudança o questiona-
mento do olhar único para vida,ressalta a importância da educação inclusiva para a mudan-
ça do olhar e aprendizado com as diferenças.Destaca que se expor ao diverso é uma grande 
fonte de aprendizado,Enfatiza que as frustações podem ser vistas como oportunidade de 
desenvolvimento.
Destacam a importância de acreditar no potencial para conquista de sonhos e possibilida-
des.
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Transformação: Respeite as diferenças,fazendo a diferença.
Ampliar o olhar para diferença. Inspira e motiva a equipe para lidar com as mudanças; 
Aprender com fatos não planejados e ver com um outro olhar a mesma situação. Cresci-
mento pessoal e ampliação da visibilidade social. Aprender como o ser humano tem várias 
possibilidades de aprendizado.Sonhar é realizar.
Os participantes terão oportunidade de crescimento pessoal e ampliação do olhar para di-
versidade. Os participantes irão aprender por meio de exemplos  como o ser humano é 
ilimitado e  tem várias possibilidades de aprendizado.

Conteúdo Programático (Pontos Principais):
(Este conteúdo será adaptado para atender às necessidades específicas de sua empresa / instituição/escola)

• A importância de lidarmos com as frustrações
• Diversidade como fonte de aprendizado
• A permanente necessidade de evolução das organizações e do profissional;
• Amor como combustível para superação de barreiras 
• Construção de possibilidades
• Diagnóstico não é destino
• Contagiar as pessoas com a responsabilidade conjunta pelo futuro da sociedade
• Criar uma mentalidade de grupo sobre as inúmeras possibilidades do ser humano.
• Deixar claro o caminho a tomar para que os projetos deem resultados independente dos 
percalços e os colaboradores se comprometam e aprendam com as mudanças;
• Construir o comprometimento com os novos projetos da empresa;
• Contagiar as pessoas com a responsabilidade conjunta pelo 
futuro da organização/ instituição;
• Criar uma mentalidade de grupo que extermine 
as resistências às mudanças.

PALESTRANTE, CONSULTOR 
e PROFESSOR

Sustentabilidade e inclusão

Passo 1- Autoconhecimento e olhar interno.Escutar nossos valores. Procure entender o que esta acontecendo em sua 
empresa (se for palestra aberta) o que esta acontecendo com a pessoas ao seu redor(Empatia e Resiliência)
Passo 2- A importância da mudança de olhar e busca pela convivência diversa.Aceitar que não temos todas as respostas.
Passo 3- Aceitar nossa vulnerabilidade e aprender com as incertezas da vida
Passo 4 – Mudança de olhar.Questionamento das crenças para o crescimento pessoal.
Passo 5 – Ressiginificação e empoderamento para realização dos sonhos.



Sobre o palestrante Leonardo: possui graduação 
em Engenharia Civil e em Direito. Pós Graduado 
em Gestão Ambiental; Engenharia de Segurança do 
Trabalho e Responsabillidade Ambiental. Mestre em 
Administração. Atualmente é  Presidente do Instituto 
Mano Down, idealizador do portal incluo e professor 
universitário. Tem experiência nas áreas Ambientais, 
ocupacionais, responsabilidade social e inclusão.
Site: www.profleonardogontijo.com.br

Sobre o palestrante Eduardo: a carreira musical 
começou muito cedo, aprendeu a tocar pandeiro, e aos 
doze anos veio o cavaquinho, seu instrumento preferido 
atualmente. Hoje faz parte do grupo de samba Trem 
das Onze. Dudu também é constantemente convidado 
para abrir solenidades, e fazer participações especiais 
em programas de TV, como o TV Xuxa e Encontro com 
Fátima Bernardes. Dudu hoje tem uma banda própria 
e o primeiro músico com down do Brasil a gravar um 
DVD. Já fez mais de 150 palestras e 80 shows  e já 
abriu um show do Jota Quest no novo Mineirão. 
Site : www.dududocavaco.com.br

SObRE OS 
PALESTRAnTES

Para: empresas, instituições, colégios e SIPAT.

200 

PALESTRAS 
E MAIS DE 

100.000 
PARTICIPAnTES. 



PALESTRANTE, CONSULTOR 
e PROFESSOR

Sustentabilidade e inclusão

www.incluo.com.br
www.manodown.org.br

www.profleonardogontijo.br
www.dududocavaco.com.br

Leonardo: 31 99613-9566

Respeite as diferenças, fazendo a diferença

Instituto


