EQUIPE DOCENTE – GAIA RIO 2010
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. A seguir uma
breve apresentação de alguns dos educadores.
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).
Jonathan Dawson é ex-presidente da Rede Global de Ecovilas (GEN) e secretário-executivo da
GEN Europe. É sócio-economista com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento
econômico de comunidades na África e América do Sul, trabalhando com as Nações Unidas e
agências governamentais e não-governamentais. Há seis anos vive na Ecovila Findhorn onde
tem contribuído para estabelecer a moeda social da Comunidade – EKO e ensinado
sustentabilidade aplicada e sustentabilidade econômica. É um autor amplamente publicado, com
publicações sobre desenvolvimento econômico local e várias dimensões do modo de vida em
ecovila, entre eles Ecovilas: Novas Dimensões de Sustentabilidade, publicado pela Green Books,
no Reino Unido.
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'.
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.
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 autosustentável 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.
Susan Andrews é psicóloga e antropóloga pela Universidade de Harvard (EUA), e Doutora em
Psicologia Transpessoal pela Universidade de Greenwich (EUA). Autora de mais de 12 livros (os
quais foram traduzidos para 10 idiomas) sobre temas como Educação, Psicologia, Saúde, Yoga,
Nutrição e Ecologia, ministrou palestras e seminários sobre estes temas em 42 países. Estudou
11 idiomas incluindo o Bengali, Chinês e Sânscrito. Susan busca conscientizar as pessoas que a
solução de grande parte de seus problemas está em suas próprias mãos. Atualmente no Brasil,

coordena o Parque Ecológico Visão Futuro em Porangaba, uma ecovila ou comunidade autosustentável no interior de São Paulo, e é coordenadora do movimento Felicidade Interna Bruta
(FIB) no Brasil.
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.
Tomaz Lotufo é arquiteto e permacultor, desenvolve um projeto de permacultura com a equipe
do sitio beira serra no Município de Botucatu SP. Atua como Bioconstrutor e arquiteto com foco
na área de baixo impacto Ambiental e interesse social, buscando gerar autonomia através do
processo de construção e da utilização de sistemas vivos no ambiente construído. Professor na
Faculdade de Arquitetura Associação Escola da Cidade e Membro da rede Permear de
Permacultores
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.
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. É co-proprietário e
profissional de Yoga e terapias, do ESPAÇO SAÚDE (Rio de Janeiro).
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) e Mestre em agroecossistemas (UFSC).
Permacultor pelo IPAB – Brasil. Membro fundador da Ecovila em formação Terra Una e membro
da rede Brasileira de Ecovilas (ENA-Br). Hoje compõem a equipe de coordenação do curso
“Educação Gaia: Design em sustentabilidade” no Brasil como membro e como educador.
Trabalha também com implantação e manejo de sistemas de tratamento de efluentes através de
técnicas inspiradas nos modelos naturais. Além disso, esta envolvido com projetos de

implantação e manejo de sistemas agroflorestais como estratégia de restauração florestal aliada
a soberania alimentar.
Emmanuel Khodja dedica-se ao estudo e implementação de comunidades humanas
sustentáveis, numa abordagem sistêmica que envolve as áreas ambientais e sócio-culturais. É
pós-graduado em Gestão e Planejamento Ambiental e graduado em Análise de Sistemas, além
de formações em permacultura, bioconstrução, educação ambiental, facilitação de processos de
tomada de decisão por consenso, formação em líderes facilitadores (com abordagem
antroposófica) e outros. É conselheiro titular do Conselho da APA da Serra da Mantiqueira e do
Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Rio Grande, além de membro da ENA-BR, rede de
ecovilas brasileira. Foi um dos fundadores da Rede de Economia Solidária Flor & Ser e da ONG
e Ecovila Terra Una, da qual foi o primeiro presidente e lá reside desde o início de 2007. É um
dos coordenadores do Programa Educação Gaia no Rio de Janeiro e do Ponto de cultura e
Sustentabilidade, em Liberdade/MG. Atualmente atua como educador, permacultor,
bioconstrutor, facilitador e mediador de grupos, designer, produtor rural e apicultor, além de
desenvolver projetos voltados para a sustentabilidade em todos os seus aspectos.
Filipe Freitas é graduado em Comunicação Social e Especialista em Educação Ambiental com
formação em Ecologia Profunda, Permacultura, Biopsicologia e Biodanza. Tem experiências
diversas no campo da educomunicação e artes, atuando como diretor, produtor, fotógrafo e editor
de vídeo, com trabalhos exibidos em televisão e premiados em festivais. Como educador,
facilitou cursos, oficinas, vivências e ministrou palestras em centros de educação ambiental,
universidades, escolas, centros comunitários, enfocando trabalhos de alfabetização ecológica,
facilitação de processos em grupo e vivências de Biodanza. Foi coordenador do Programa de
Educação Ambiental da Companhia Vale do Rio Doce em Minas Gerais durante 4 anos, atuando
como educador, concebendo e redigindo guias e manuais didáticos, promovendo e produzindo
eventos de caráter educativo e peças audiovisuais institucionais. Membro da Associação Terra
Una, sua abordagem é holística e sistêmica e sua visão é integrativa e comunitária.
Taisa Mattos é Bacharel em Comunicação Social pela UFRJ e está cursando MBA na
Abordagem Transdisciplinar Holística. Desde 2004, faz parte do movimento de Ecovilas, tendo
participado do Treinamento em Ecovilas, oferecido pela Rede de Ecovilas das Américas – ENA /
Brasil. É uma das fundadoras da Ecovila Terra Una, em Liberdade – MG, e ex-residente de
Nazaré Uniluz. Tem formações em mediação de conflitos, facilitação de grupos, liderança
sistêmica, jogos cooperativos, danças circulares, entre outras. Participou da criação da Rede de
Economia Solidária Flor e Ser, em Santa Teresa – RJ e atua como educadora, dando oficinas e
workshops de diversos temas ligados à sustentabilidade. Há 08 anos atua também no mercado
audiovisual fazendo pesquisa e produção para documentários, filmes e programas de TV para
canais como: GNT, Futura, National Geographic, Discovery Ch. e a atual TV Brasil. Faz parte da
equipe de coordenação do Educação Gaia no Rio, sendo também responsável pela realização do
Treinamento em Cidades em Transição.

