
Desaprender
& Reaprender:

Maria
Flávia
Bastos

Desafio das pessoas e organizações.
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É Doutora em Administração,
é professora da Fundação
DomCabral e PUC-RS.

Maria Flávia joga luz e faz
provocações com o objetivo
de ativar o protagonismo e
desperar a vontade individual e
coletiva, de fazer algo que seja
maior do que nós mesmos.

Com energia e entusiasmo,
incentiva as organizações a
explorarem ao máximo suas
potencialidades a partir do seu
principal capital, o humano.

Especialista
em educação
executiva
e escritora

Maria Flávia Bastos tem colaborado
para o desenvolvimento da

humanização nas práticas de gestão
de organizações de todo o Brasil.

Já palestrou em grandes eventos em todo o Brasil, tendo como clientes empresas dosmais diversos segmentos:
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Unimed, Sicoob, Sescoop, Magnesita, Vale, Vallourec, Anglo Gold, SESC,
SENAI, SENAC, SEBRAE, Localiza, Pif Paf, Aurora, Rede Globo e suas afiliadas, dentre outras em todo território nacional.
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Se destaca pela capacidade de
instigar mudanças, articular
seu vasto conteúdo com os
desafios de profissionais e
empresas contemporâneas.

Autora de quatro livros: “Quando
me Reinventei: lições de pessoas

e empresas”, “Não-manual do
Empreendedorismo”, “Educação
e Empreendedorismo Social” e
“Ainda não temos respostas:

Reflexões sobre uma economia
baseada no afeto”.

Suas palestras são sempre provocativas,

gerando questiona-mentos diversos,

mas sempre impulsionando para a

ação, não por meio de direções pré

concebidas, mas pelo estímulo ao

participante – e logo, da empresa – de

partirem para possíveis mudanças.

Maria Flávia é hoje uma
das palestrantes mais
requisitadas do país

SAIBA MAIS

Conheça seu
mais novo livro

Trailer da Palestra
Quandome
reinventei

C L I Q U E P A R A A S S I S T I R

https://www.amazon.com.br/Ainda-n%C3%A3o-temos-respostas-Reflex%C3%B5es-ebook/dp/B088FX3WBY/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1601600312&refinements=p_27%3AMaria+Fl%C3%A1via+Bastos&s=books&sr=1-1
https://www.youtube.com/watch?v=cKtKB1tL01g


Outros temas:
A Era das Pessoas: novos hábitos, velhos valores;

Cooperação para um novomundo;

Liderança;

Novos tempos: como as pessoas aprendem.
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Desaprender
& reaprender:
Desafio das pessoas

e organizações.
Saber desaprender é fundamental para

enfrentar cenários complexos.

Lidar com o novo requer aprendizagem,

“desaprendizagem” e reaprendizagem. Mas será

que pessoas educadas em um modelo tradicional

de educação sabem aprender?

Maria Flávia é um entusiasta das Humanidades, que

permitem ao ser humano, entre outras coisas, ter

capacidade crítica e autocrítica; ter a compreensão

empática do outro; exercitar a imaginação criativa.

“O conceito de Humanidades não se resume
às Ciências Humanas ou à condição do ser
humano, mas a uma ampla compreensão
da existência colaborativa“.



Contato
palestras@dmtpalestras.com.br

Quando uma empresa nos
entrega o seu maior valor, que
é a sua equipe, nossa missão é
devolvê-la inspirada.

www.dmtpalestras.com.br

Contato Comercial

Conte com a nossa experiência.
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mailto:palestras@dmtpalestras.com.br?subject=Quero contratar uma Palestra Online&body=Ol�! Preciso contratar uma Palestra Online. Pode me ajudar?
tel:1130900604
tel:1130900604
tel:5531993450581
https://www.dmtpalestras.com.br
https://www.linkedin.com/company/dmt-palestras-e-treinamentos/
https://www.youtube.com/user/consultoriaDMT
https://www.instagram.com/dmtpalestras/
https://facebook.com/dmtpalestras
https://www.dmtpalestras.com.br/
https://www.dmtpalestras.com.br

