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O corpo docente do curso é formado por educadores e profissionais nacionais e
internacionais, que são referência em suas áreas de atuação dentro da esfera da
sustentabilidade. O curso segue o programa elaborado pelo GEESE (Global Ecovillage
Educators for a Sustainable Earth) e conta com a participação de alguns destes educadores
internacionais que há dez anos criam currículos e realizam cursos para o desenvolvimento
de sociedades sustentáveis. A seguir uma breve apresentação de alguns dos focalizadores.

Antonia Erian Ozório da Silva é economista, formada pela Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro com Pós Gradução em Gestão da Biodiversidade pelo Jardim Botânico do
Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pós graduação em Gerência de
Programas Sociais pela FESP/RJ. Atualmente é Presidente do Instituto Ondazul RJ, atua há
9 anos na Coordenação do Projeto de Recuperação e Conservação dos Manguezais da
Baía de Guanabara pelo Instituto, onde criou o programa de mutirões de plantio de
manguezais com escolas e empresas. Autora de cartilhas e um amplo acervo fotográfico
para educação ambiental para o ecossistema manguezais. Membro fundadora da Ecovila
Terra UNA, atua na organização de cursos de Educação para Sustentabilidade e elaboração
de propostas para recuperação de áreas degradadas (RAD).
Diogo Alvim é Biólogo, bacharel em Ecologia (UFRJ), licenciado em Biologia (UFSC) e
Mestre em Agroecossistemas (UFSC). Permacultor pelo IPAB do Brasil. Presidente e
fundador da ONG e Ecovila Terra Una e membro da rede Brasileira de Ecovilas (ENA-Br).
Atuou como coordenador e educador no PRONERA em SC por dois anos e coordenou um
projeto de educação socioambiental na Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município
de São Paulo em 350 escolas da rede municipal. Hoje compõem a equipe de coordenação
do curso Educação Gaia: Design em Sustentabilidade no Brasil como membro e como
educador. Há 6 anos estuda a Comunicação Não-Violenta e suas aplicações nas esferas da
vida pesosal e profissional e hoje é consultor da SEEDUC-Rj no programa Restauração de
Diálogo na Escola. Fez parte da equipe de coordenação de planejamento e monitoramento
um projeto de Etnodesenvolvimento em comunidades Quilombolas através da Economia
Solidária e Pesquisa-Ação na UFRJ em parceria com a MTE/SENAES. Além disso, esta
envolvido com projetos de implantação e manejo de sistemas agroecológicos de produção

como estratégia de restauração florestal aliada à soberania alimentar. É conteudista e tutor
à distância no curso Escolas Sustentáveis do Programa Mais Educação do UAB/MEC e
trabalha com, facilitação de grupos e Educação sócioambiental em projetos de ONGs,
Associações e instituições governamentais. Vem atuando há 5 anos como professor Tutor
da FGVOnline em cursos à distancia ligados as áreas socioambientais e metodologia
cientifica. Coordena junto a Terra UNA o ponto de cultura e sustentabilidade no município de
Liberdade, MG, é pai e apicultor.
Dominic Barter é Consultor internacional em CNV e Práticas Restaurativas. Desenvolve
projetos e capacitações, no Brasil e no exterior para governos, empresas, grupos diversos e
para a ONU. Trabalha com Marshall Rosenberg há mais de uma década e é coordenador do
projeto Lusófono para o Centro Internacional de Comunicação Não- Violenta.
Emmanuel Khodja é pós-graduado em Gestão e Planejamento Ambiental e com formações
complementares em áreas como Permacultura, Educação Ambiental, Design em
Sustentabilidade, Bioconstrução, Ecovilas, Facilitação de Grupos e Resolução de Conflitos,
Comunicação Não-Violenta, Desenvolvimento de Líderes Facilitadores, Organizações de
Centro Vazio, Dragon Dreaming, Cidades em Transição e outros. É membro do Conselho
Consultivo da APA da Mantiqueira e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande –
GD1, além de professor em EAD de disciplinas de pós-graduação e extensão universitária
na FGV e no programa Gaia Education online. Foi um dos fundadores e primeiro presidente
da ONG e Ecovila Terra Una, através da qual coordena programas ligados a
sustentabilidade, como o Gaia Education em RJ e MG. Também fundador da Biosistêmica,
uma empresa de consultoria, coaching, treinamento e execução de projetos em
sustentabilidade pessoal, organizacional e ambiental.
Ernani Fornari nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua prática de Yoga em 1974. Morou por
20 anos no interior do RJ, tendo sido um dos pioneiros na produção orgânica no estado, e
um dos fundadores e diretores da extinta Coonatura. Escreveu um dos primeiros livros de
Agroecologia e um dos primeiros dicionários de Ecologia publicados no Brasil. Formou-se
como profissional de Hatha Yoga pela Associação Brasileira de Profissionais de Yoga
(ABPY). Trabalha desde 1996 como profissional de Yoga, Yogaterapia e Massoterapia,
Renascimento e Alinhamento Energético. Em 1998 teve seus primeiros contatos com o
Xamanismo.

Fabio Broto Otuzzi é professor e Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. É autor
dos livros "Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é cooperar",
"Jogos cooperativos: jogo e o esporte como um exercício de convivência" e "Jogos
Cooperativos nas organizações", dentre outros.
Felipe Banits (em atualização)
Felipe Simas é engenheiro agrônomo, doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela
Universidade Federal de Viçosa. Atua como consultor em projetos de planejamento
territorial. Participou das formações em Dragon Dreaming com John Croft, sendo seu
tradutor oficial no Brasil.
Filipe Freitas é bacharel em Comunicação Social e especialista em Educação Ambiental,
com formação em Permacultura, Biopsicologia, Ecologia Profunda e Biodanza. Têm
experiências diversas no âmbito da Comunicação Social e Arte, atuando como redator,
revisor, fotógrafo, produtor e diretor de vídeo. Em 2001 concebeu e coordenou o Projeto
Belo Monte de Alfabetização Ecológica junto à comunidade da Vila de Itaúnas, no Espírito
Santo. Atuou durante seis anos como consultor em Educação Ambiental pela Alternativa
Educação e Manejo Ambiental em Belo Horizonte, sendo responsável pela área de
Alfabetização Ecológica nos cursos e oficinas da empresa, bem como atuando como
coordenador do Programa de Educação Ambiental da Vale durante 3 anos. Integrou a
equipe do Programa Vale Ambiente, premiado pela Confederação Nacional das Indústrias
como o melhor programa brasileiro de educação ambiental desenvolvido por empresas em
2003. Relato de Projeto Pedagógico em Ação em Minas Gerais”, publicado no livro
Educação Ambiental Empresarial do Brasil, Ed. Rima, 2008. Atualmente atua como
educomunicador, realizando produção e direção de trabalhos audiovisuais de caráter
educativo. Membro da Ecovila Terra Una, também é facilitador de Biodanza.
Guilherme Lito (em atualização)
Joaquim Melo é teólogo e educador, fundador e coordenador do Banco Palmas,
experiência modelo de banco comunitário localizado em Fortaleza-CE.
Jorge Mello, 48, nascido em Itaqui(RS). Terapeuta corporal (Shiatsu) com pós-formação em
Terapia de família e casais. Experiente em práticas de saúde integrativa, com participação
em equipes de parto humanizado e atendimento a pacientes terminais. Instrutor de Aikido e

Yoga, praticante e difusor da Simplicidade Voluntária. Líder certificado de Danças da Paz
Universal. Participa ativamente das iniciativas de sustentabilidade desde a década de 80.
Treinamentos em Findhorn (Escócia), no Schumacher College (Inglaterra) e na Krogerup
Hojskolle (Dinamarca). Monge ordenado no Zen Budismo, atualmente reside em Zürich,
Suíça.
José Pacheco é Fundador da Escola da Ponte em Portugal, referência mundial de sucesso
e inovação em pedagogia; Mestre em Educação da Criança, professor na Escola da Ponte
com Reconhecido Notório Saber. Autor dos livros 'Contributos Para a Compreensão do
Círculo de Estudo', 'Quando For Grande', 'Sozinhos na Escola', 'Cartas a Alice', 'Para Alice,
Com Amor', 'Para os Filhos dos Filhos dos Nossos Filhos', 'Caminhos Para a Inclusão',
'Escola da Ponte – Formação e Transformação'.
Kaká Werá Jecupé é um escritor, ambientalista e conferencista brasileiro de origem
indígena caiapó, do grupo dos txucarramães.É fundador do Instituto Arapoty, empreendedor
social da rede Ashoka de Empreendedores Sociais e conselheiro da Bovespa Social &
Ambiental. Leciona, desde 1998, na Universidade da Paz (Unipaz) e na Fundação
Peirópolis. Já fez conferências sobre respeito à diversidade cultural no Reino Unido,
Estados Unidos, Israel, Índia, México e França.
Marcelo Martins Ribeiro é Engenheiro Agrônomo (UNESP), com especialização em
Agroecologia (MDA e Universidade de Berkeley), Desenvolvimento Regional (UFPR) e
Agricultura Biodinâmica (Associação Elo e UNIUBE).

Formado como Facilitador pelo

Programa Germinar e em Pedagogia Social e Gestão de Redes Sociais (Instituto Ecosocial).
Design em sustentabilidade pelo Educação Gaia em 2008 (UMAPAZ/PMSP). Atualmente é
mestrando no Programa de Pós Graduação em Práticas de Desenvolvimento Sustentável
pela UFRRJ. Foi presidente do Centro de Estudos Ecológicos Gaia Ambiental, Secretário
de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do Município de Cananéia (2005-2006), Assessor do
Secretário de Meio Ambiente de São Paulo (2009-2010).
Serviços

Socioambientais

(www.ecotore.com.br)

e

É sócio-diretor da Ecotoré
do

cinema

Verde

(www.cinemaverde.com.br), Assistente Técnico da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo. Realiza consultorias na área de agricultura ecológica e meio ambiente, além de
ministrar cursos e oficinas sobre o tema. É membro da ONG Instituto Giramundo Mutuando
(www.mutuamdo.org.br), Ecovila Terra Una (www.terrauna.org.br) e da equipe Educação
Gaia.

Marcos Arruda é economista e educador com mestrado pela The American University,
Washington DC e doutorado pela Universidade Federal Fluminense.Foi professor de
Filosofia da Educação no IESAE (Instituto de Estudos Avançados em Educação, da FVG).
Sócio-fundador do Instituto Cajamar, do Ibase e do PACS (Instituto Políticas Alternativas
para o Cone Sul), do qual é atualmente coordenador geral. É sócio do Instituto
Transnacional (Amsterdã). Conferencista e consultor em diversas universidades e governos.
Trabalhou em educação e desenvolvimento autogestionário com Paulo Freire e foi consultor
econômico do Conselho Mundial de Igrejas e do Conselho internacional de Agências
Voluntárias, em Genebra. É colaborador da Rede Brasileira de sócio-economia solidária e
participa da coordenação do movimento Jubileu Sul, que promoveu os plebiscitos sobre a
dívida externa, ALCA, Alcantara e Vale do Rio Doce.
Marina Dain é designer graduada pela PUC-Rio tendo conquistado prêmio nacional e
exposto seus produtos no Brasil, Itália, Holanda e Portugal. Atuou também como estilista,
produtora e coordenadora da equipe de um atelier de moda Gilda Midani. Como dançarina
contemporânea formada pela Escola Angel Viana, integrou companhia de dança Paula
Nestorov e se apresentou em diversos estados do Brasil e na França. Nos últimos anos vem
se especializando em tecnologias sócio-ambientais tendo participado de diversos cursos,
como treinamento em ecovilas, Educação Gaia – design em sustentabilidade, facilitação
para tomada de decisão por consenso, programa Germinar para formação de lideres
facilitadores, permacultura, bioconstrução, agrofloresta e outros na área de saúde corporal.
Atualmente desenvolve projetos voltados para a sustentabilidade ambiental, social e
cultural. Atua como coordenadora e educadora do “Programa Educação Gaia – Design em
Sustentabilidade” que acontece no Rio de Janeiro numa parceria de Terra Una com o
Jardim Botânico, “Educação Gaia – Sustentabilidade Comunitária”, que acontece em
formato imersivo na Ecovila Terra Una e do “Ponto de Cultura e Sustentabilidade” em
Liberdade / MG. Organiza grupos e eventos, participando da rede de ecovilas do Brasil
(ENA-BR), tendo sido co-fundadora da Rede de Economia Solidária Flor&Ser e da ong e
Ecovila Terra Una, onde reside e trabalha.
May East é educadora e consultora para a sustentabilidade, trabalha internacionalmente
com o movimento global de ecovilas e novo urbanismo. Diretora de relações da Ecovila
Findhorn Foundation, onde mora há 15 anos e coordena os programas de educação para a
sustentabilidade. Responsável pelas relações inter-institucionais entre a Rede Global de
Ecovilas (GEN) e a ONU. Como diretora do programa Gaia Education lidera um think

thank de designers ecológicos conhecidos como GEESE – Global Ecovilage Educators for
Sustainable Earth. May é embaixadora do Clube de Budapeste, CEO do CIFAL Findhorn –
Centro de Treinamento de Autoridades Locais associado à UNITAR (Instituto de
Treinamento e Pesquisa das Nações Unidas).
Peter Webb é formado em Horticultural Science na Austrália, onde também estudou
Permacultura com Bill Mollison e foi responsável pelo banco de sementes do Jardim
Botânico de Melbourne. Em 1980, na Inglaterra, começou o trabalho de cirurgia em árvores
e formou-se em agricultura Biodinâmica. Desde 1984, mora no Brasil. Por 14 anos, viveu de
modo auto-sustentável em Matutu-MG. Desde 1998, vive em São Paulo onde administra
cursos e desenvolve projetos de agroflorestas, agriculrura auto-sustentável, consultoria
mabiental, paisagismo, cirurgia em árvores e reflorestamento. A partir de 2002, ao unir a
Permacultura à psicologia do Budismo Tibetano em parceria com Bel Cesar, desenvolve
atividades de Ecopsicologia no Sítia Vida de Clara Luz, em Itapevi, SP.
Romeu Mattos Leite é membro fundador e morador da Vila Yamaguishi em Jaguariuna,
SP. Formou-se em medicina veterinária, é agricultor e consultor do MDA (Ministério do
Desenvolvimento Agrário).

