
PROPOSTA PALESTRA INTERATIVA 

“COMO DESCOBRI A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR?”

Wellington Nogueira é, sobretudo, inquieto e
amante dos hábitos de pesquisar, se divertir e
aprender com isso.

Welington especializou-se em teatro musical, pela
American Musical and Dramatic Academy; palhaço,
ator de cinema e teatro; Empreendedor Social
reconhecido com o fellowship da Ashoka; e
fundador da ONG Doutores da Alegria, organização
pioneira no Brasil em levar alegria a crianças
hospitalizadas através da arte do palhaço
profissional.

Nos 25 anos à frente do Doutores da Alegria,
Wellington investiu em pesquisa para
desvendar o impacto da alegria na
adversidade da hospitalização e, a partir
desse conhecimento gerado, organizou-o
para disseminação em outras áreas. Como
bem diz uma das artistas do grupo:

“O local de trabalho é onde o adulto se 
interna.”

Dra Ferrara, Besteirologista Emérita

Desde 1996 realiza palestras e oficinas para públicos de profissionais da saúde, executivos e líderes
do setor social, compartilhando essa experiência de alegria que motiva um ser humano a transformar
a sua relação com a vida e com o trabalho.
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Atualmente Wellington ocupa a posição de
representante institucional da ONG Doutores da
Alegria e dedica seu tempo a pesquisas sobre o
FUTURO DO TRABALHO, tema para o qual recebeu
uma fellowship do Instituto do Futuro de Palo Alto,
Califórnia.

E qual é o futuro da alegria?

Através de sua profunda vivência com o
impacto da alegria no ambiente hospitalar e
de suas intensas pesquisas sobre o poder do
brincar, Wellington criou o programa
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MUDANÇA DE ERA NÃO VEM COM BULA:

De acordo com o Sociólogo polonês Zygmunt Bauman, vivemos numa era de Tempos Líquidos: nada
mais é feito para durar. Tudo muda muito a cada momento, tornando conhecimentos e conteúdos
obsoletos cada vez mais rápido .
O conflito é criado porque fomos treinados para “COLOCAR ORDEM NO CAOS”, portanto, nunca
fomos preparados para viver no contexto atual.
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O que é mais valorizado no 

ambiente de trabalho?

O que fazer para dialogar com 

esta nova complexidade?

“NÃO SOMOS APLICATIVOS, MAS PRECISAMOS NOS ATUALIZAR O TEMPO TODO”

• Flexibilidade

• Senso de pertencimento

• Um ambiente que permita 

com que “eu me sinta eu”

• Desenvolvimento de novas 

habilidades

• Boa comunicação

• Transparência

PRESENÇA

FLEXIBILIDADE

FLUIDEZ

SIMPLICIDADE 

PLAYFULNESS

ü PLAY é o componente essencial da natureza humana – e uma das nossas melhores partes. Quanto 
mais expressarmos isso, melhores nos tornamos 

ü PLAY nos ajuda a ser mais produtivos – individualmente e em grupo

ü PLAY é a chave guia num mundo de constantes mudanças

ü PLAY nos ajuda a criar um mindset de possibilidades onde elas parecem não existir

ü PLAY nos reconecta com o presente – gerando agilidade mental e rapidez de ação

CINCO FORMAS DE COMO O “PLAY” PODE CONTRIBUIR PARA O MUNDO E O TRABALHO

PLAY É UM VERBO QUE SIGNIFICA MUITO MAIS DO QUE 
BRINCAR. A LÍNGUA PORTUGUESA ENCONTRA 11 VERBOS, 10 

SUBSTANTIVOS E MAIS DE 25 EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS. CINCO 
FORMAS DE COMO O “PLAY” PODE SALVAR O MUNDO.



A palestra interativa tem duração de 1 hora, podendo ser ampliada para a versão workshop.

Para garantir a compreensão e assimilação do conteúdo pelo público, a palestra é realizada em
linguagem divertida e vivencial, gerando assimilação pela experiência.

Wellington Nogueira conta sobre o que aprendeu em 25 anos de Doutores da Alegria, como foi
instigado a pensar o Futuro do Trabalho no Institute for The Future e conta sobre as novas teorias do
PLAY e Jogos Infinitos.

A proposta é integrar a Respiração (conscientemente), o Olhar (interior e exterior, Visão Ampliada) e a
Escuta ( plena e sem julgamento) em nossa relação e interação com a vida. Simples, mas não é fácil.
Por isso a importância de vivenciar o desenvolvimento dessas habilidades em nossas relações com o
trabalho e vida pessoal.

SOLICITAÇÕES:

• Projetor datashow para passar slides
• Microfone auricular
• Transporte SP-Monte Mor-Campinas-SP
• Fotos com imagens da sala ou auditório onde a palestra ocorrerá

OBS.: 

• Nota Fiscal da empresa Recursos Humorísticos, de Wellington Nogueira
• Pagamento: até 10 dias após a realização das palestras 
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CONTATO: Wellington Nogueira
play2flow@gmail.com
Fone 11/98178-0001

Algumas das instituições onde atua regularmente:
Amana-Key, Instituto de Marketing Industrial, Design 
Echos-Escola de Design Thinking, HSM, FGV, Institute
for The Future, entre outras.

Empresas e instituições para as quais realizou 
palestras e workshops:
Banco do Brasil; NetShoes; Lilly Laboratórios; BASF; 
Banco Itaú; Endeavor;  Fundação Dom Cabral, Mondial
Assistance; TEDx;VALE; ABN-AMRO, Banco Santander, 
Claro, etc.
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