Leandro Karnal é historiador, doutor pela Universidade de São Paulo
(USP); professor na UNICAMP e escritor. Por seu conhecimento, ideias e
análises críticas, alcançou lugar privilegiado no cenário intelectual
brasileiro. Atualmente é um dos mais solicitados palestrantes do Brasil.
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colunista semanal no jornal O Estado de São Paulo e Zero Hora (RS).
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Participa de programas como o Café Filosóﬁco CPFL, é colunista ﬁxo do
jornal O Estado de São Paulo e Zero Hora (RS), além de comentarista do
Jornal da Cultura. É convidado frequente de programas com grande
audiência como Encontro com Fátima Bernardes, Mais Você, Amor e
Sexo, entre outros.
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I - PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA EQUIPES, GESTORES E LIDERANÇAS
USO ESTRATÉGICO DO TEMPO
A vida é feita de tempo e horas desperdiçadas nunca podem ser recuperadas.
Uma carreira vitoriosa necessita de tempo planejado. Muitos confundem
trabalhar sem cessar com o bom aproveitamento do tempo e se esquecem
que o ser humano é formado por diversas demandas além da produtiva. Como
melhorar o desempenho em relação ao tempo? Como superar a sensação de
que nunca temos tempo disponível?
INTELIGÊNCIA, CRIATIVIDADE E ESTRATÉGIA

As tarefas repetitivas tendem a desaparecer, substituídas por máquinas e
algoritmos. Mais do que nunca, o futuro pertence à combinação de inteligência
e criatividade, da capacidade de fazer aquilo que os computadores não fazem.
É possível estimular a inteligência e a criatividade? Como detectar e fortalecer
comportamentos inteligentes? Afinal, o que de fato é criatividade? A palestra
trata de dois elementos fundamentais para definir uma carreira ativa e com
satisfação pessoal.
DIVERSIDADE, TRABALHO E ESTRATÉGIA
A vida social e profissional obriga todos a conviverem com diferenças etárias,
de visão de mundo, de timing e de produtividade. Fonte de atritos no trabalho e
nas relações pessoais, a diversidade deveria ser um estímulo rico ao
crescimento de todos. Como transformar a diferença em alavanca de
sucesso? A palestra trata do desafio contemporâneo de conviver com o outro.
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ALEXANDRE , NAPOLEÃO E CHURCHILL: três modelos de liderança
Através da análise dos erros, acertos e estratégias dos três nomes mais
lembrados na história, a palestra procura apontar como o pensamento crítico
sobre a biografia de líderes marcantes pode nos dar pistas sobre nossa vida.
Como eles superaram as dificuldades iniciais? Como estabeleceram seu êxito? O
que aprenderam com seus fracassos? Afinal, o que faz de alguém um líder
marcante?

O MOMENTO DA DECISÃO: AS BASES DAS ESCOLHAS ADEQUADAS
A palestra trata do mistério humano da decisão e da liberdade em escolher
alternativas. Todo winner e todo loser montaram seu fracasso e seu sucesso a
partir de escolhas e do diálogo das escolhas com o mundo ao redor. Por que
algumas pessoas escolhem caminhos acertados e outros se inclinam ao erro
consciente? Afinal, por que existe a boa e a má escolha de carreira e de
estratégia?
RECRIAR, REINVENTAR OU DESAPARECER
Somos movidos pelo hábito. As coisas com as quais nos acostumamos são
repetidas incessantemente. A zona de conforto é um desafio para todas as
pessoas. Como estabelecer práticas estratégicas de atualização e desafios?
Como enfrentar o desafio da busca constante de melhora e desempenho? Como
enfrentar um mundo líquido no qual tudo está sempre se transformando?
CINCO ATITUDES TRANSFORMADORAS
Como lidar com o desafio de um mundo complexo e com crescente demanda de
competência? A palestra trata de cinco atitudes que podem mudar a vida pessoal
e profissional das pessoas. O uso estratégico do tempo; a convivência com a
diversidade humana; o planejamento; a comunicação e o trato corporal são
pilares sobre os quais podemos assentar uma mudança geral de cada pessoa.
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II - AS PALESTRAS MAIS SOLICITADAS
PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA
Como seria possível estabelecer novos hábitos para uma estratégia vencedora? A
palestra trata da capacidade de dirigir as metas para uma execução clara e vitoriosa.
Afinal, posso controlar o que está pela frente para conseguir metas? A vida depende
de decisões ou do acaso?
ÉTICA COMO VALOR E ESTRATÉGIA
O procedimento ético passa a ser uma das sustentabilidades essenciais da estratégia
pessoal e empresarial. O valor ético e a confiança agregada ao valor podem ser
considerados fundamentos essenciais da manutenção do crescimento orgânico e
sistemático. Como estimular valores éticos em ambiente empresarial? Como conviver
com a diferença entre as pessoas?
O FUTURO COMEÇA HOJE
A ideia de futuro depende de ações no presente. Qual a clareza possível para dirigir
ações se as coisas ainda não aconteceram? Como interpretar tendências e dirigir
ações para um futuro assertivo e que reforce a ação protagonista de cada um e do
grupo? Você chegou até aqui como? Como seguiremos rumo ao horizonte do que está
por vir?
A VIDA QUE VALE A PENA SER VIVIDA
Perdemos muito tempo com questões secundárias e não fazemos as principais.
Afinal, qual a vida que eu, ao final, consideraria válida? Quais os valores essenciais,
substantivos e quais os valores secundários, adjetivos? Como valorizar a realização
de um projeto de vida voltado à realização? Afinal, o que eu terei no futuro
como valor pessoal, familiar e profissional?
GESTÃO DE MUDANÇAS
Quando as mudanças são necessárias e inevitáveis, é preciso debater sobre questões
como: quem controla a mudança? Como eu me torno um gestor de mudanças? Mudar
é sair da zona de conforto? Estas e outras questões são abordadas na palestra pelo
professor e historiador Leandro Karnal.
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III – PALESTRAS EDUCACIONAIS

ESCOLA E O DESAFIO DA DIVERSIDADE E DA TOLERÂNCIA ATIVA
A escola é um espaço de exercício de convivência de muitas forças e
personalidades distintas. Um dos pontos centrais da educação é a convivência
com a diferença em um mundo onde tudo se transforma rapidamente. Como
estimular ações pedagógicas concretas para um futuro de fronteiras líquidas?
Quais valores permanecem?
AVALIAÇÃO E ESTRATÉGIA EDUCACIONAL
A avalição quantitativa e enfatizando os níveis da identificação e da descrição
são, cada vez mais, alvo de ataques. Como avaliar de forma orgânica e geral,
proporcionando um retorno educacional no próprio ato de avaliar, sem apenas
medir desempenhos? Quais os desafios de avaliar em um mundo líquido e
aceleração de transformações? Afinal, para onde caminha a avaliação escolar
no século XXI?
CRIATIVIDADE E SALA DE AULA
Como estimular o calor da criatividade em um ambiente que foi pensado para a
uniformidade, ou seja, a escola? Como lançar o desafio de criar em meio à
pressão por conteúdos? Como a direção, coordenadores, pais, professores e
alunos podem estimular o ato do pensar criativo que é considerado o elemento
mais importante para o futuro?
O FUTURO DO PROFESSOR
O profissional da educação foi muito louvado no passado com discursos sobre
o “semeador” e o “papel superior” do magistério. Na prática, a realidade da sala
de aula oferece menos brilho e muitos desafios. O que esperar do papel do
professor e da professora para gerações que viverão muito mais e com valores
inteiramente distintos? Quão o futuro do profissional de educação?
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IV – PALESTRAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
Através do tema “LIMPE” da constituição de 1988 ( Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e Eficiência) qual o papel do servidor público no Brasil do
século XXI? Como o servidor deve responder a demandas e expectativas inteiramente
novas do cidadão brasileiro?
CIDADANIA E O SERVIÇO PÚBLICO
Em um mundo líquido de demandas cada vez mais desafiadoras, qual o novo papel do
trabalhador do serviço público? O que esperamos do Estado e da sociedade brasileira
no século XXI? De que forma podemos capacitar e estimular um trabalho eficaz e
satisfatório para todos? Qual o papel do servidor público no redimensionamento que
vivemos do conceito de cidadania?
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V- PALESTRAS DIVERSIFICADAS
21 QUESTÕES PARA O SÉCULO 21
A partir da obra recente do historiador israelense Yuval Harari, como
podemos analisar os desafios do novo milênio (como terrorismo, democracia,
direitos humanos e desconstrução de narrativas)? Qual a clareza que eu
posso estabelecer para um mundo de valores voláteis e imprevisíveis? Qual o
destino possível de se prever para o Homo Sapiens em era de inteligência
artificial, Big Data e escaneamento algorítmico da vontade das pessoas?

RAÍZES DO BRASIL
Entender a cultura e a história do Brasil é fundamental para atuar no mercado
nacional. Como interpretar as chamadas “características brasileiras” e
conseguir fazer delas um trampolim para o desempenho? Quais são os
traços históricos do nosso comportamento que tanto causa espanto aos
europeus e norte-americanos? A partir do chamado “homem cordial” de
Sérgio Buarque de Holanda, vamos reconstruir as estruturas e
comportamento que fazem o Brasil ser o que é.
O COLAPSO DAS GRANDES NARRATIVAS
O mundo viveu em torno de grandes narrativas no século XX ( liberalismo
capitalista, fascismos e socialismos). Vivemos um colapso dessas narrativas
e a emersão de narrativas menores e individuais, com a customização
religiosa e a ascensão da felicidade pessoal como patamar básico. A vontade
enfrenta os algoritmos que dirigem o novo “Grande Irmão” e a concepção de
liberdade do indivíduo/consumidor está bastante abalada. Qual a autonomia
do homem líquido fixado em seu celular e gozando de imensa liberdade
individual ao lado do maior controle já exercido na história sobre os desejos e
saberes de cada um?
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VI - OUTRAS OPÇÕES
FÍSICA E MICROFÍSICA DO PODER: INTRODUÇÃO À POLÍTICA
POLÍTICA PARA QUEM ODEIA POLÍTICA
ESQUERDA E DIREITA: AINDA PODEMOS USAR OS CONCEITOS?
PENSAR E CRIAR
VOLTAMOS A CRESCER
ÉTICA E CORRUPÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: TEM SOLUÇÃO?
EMPREENDEDORISMO: HISTÓRIA E TEOLOGIA
LIDERANÇA NO MUNDO LÍQUIDO
MAL PRIMORDIAL: O ORGULHO NOSSO DE CADA DIA
O ÓDIO DO BRASIL
PERJÚRIO E DECLÍNIO DA AUTORIDADE
PROTAGONISMO
IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIDORES E MAGISTRADOS
SOCIEDADES INTELIGENTES
GESTÃO DE MUDANÇAS
LIDERANÇA & SUSTENTABILIDADE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO : SIM É POSSÍVEL
A VIDA BEM SUCEDIDA
CONHECIMENTO, TRABALHO E TEMPO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

FELICIDADE E LIBERDADE

