LIDERANÇA PARA A TRANSIÇÃO 2017
Uma combinação única da aprendizagem transformadora do Schumacher College com o movimento internacional Transition
Towns, incluindo uma semana de imersão na Inglaterra, e três encontros presenciais em São Paulo.

Foto : Mel Risebrow

“Participar do programa Liderança para Transição certamente foi um marco na minha vida.
A experiência, sentida e vivida durante os encontros, me estimulou ao questionamento,
reflexão, convívio, estudo e silêncio. A vivência no Schumacher College, os desafios
saborosos na cozinha, os passos no tango, a meditação e os olhares na caminhada são
algumas formas utilizadas para despertar o líder que existe dentro de cada um de nós.
De fato, um aprendizado único, delicioso e transformador.”
{ Luciana Batista Pereira, advogada com foco em sustentabilidade e responsabilidade social, participante do Liderança para a Transição 2015 }

Como este programa está estruturado:
• JULHO a AGOSTO
Materiais de leitura e contato entre os
participantes;
• 20 de AGOSTO
Jantar em Londres e ida ao Schumacher College
na manhã do dia 21 de agosto;
• 21 a 26 de AGOSTO
Intensivo Residencial no Schumacher College,
Inglaterra, e envolvimento com o movimento
Transition Towns Totnes;

Sobre o programa:

• SETEMBRO a DEZEMBRO

Este programa reúne os principais temas e professores

Com os diferentes professores, entre a semana na

Encontros presenciais em São Paulo nas

do Schumacher College com o movimento internacional

Inglaterra e os encontros no Brasil, iremos explorar

seguintes datas:

Transition Towns. Durante a semana na Inglaterra,

temas como Ecologia Profunda e Teoria de Gaia,

22 e 23 de setembro;

estaremos aprendendo com Satish Kumar - fundador

Pensamento Complexo e Economia para a Transição,

28 de outubro;

do Schumacher College - além de outros professores

todos em relação ao papel da liderança e o que

da escola e os membros da Transition Towns Network

significa liderar para a mudança nos contextos onde

09 de dezembro.

e Transition Towns Totnes. De volta ao Brasil,

estamos inseridos.

engajaremos com professores da Escola Schumacher
Brasil e com o movimento Cidades em Transição e
outras iniciativas para a transformação da cidade.

Confira ao lado como o programa está estruturado.

INTENSIVO RESIDENCIAL NO
SCHUMACHER COLLEGE

Nos encontraremos como grupo em Londres, durante

que une todos em tarefas para ajudar a cuidar dos

um jantar no dia 20 de agosto, e seguiremos juntos

espaços em comum como, por exemplo – limpar,

no dia seguinte para Totnes, ao sul da Inglaterra, no

cozinhar, jardinar.

Schumacher College – onde estaremos vivendo e
aprendendo até sábado, dia 26 de agosto.

As aulas ocorrem todas as manhãs e também a
tarde, com viagens de campo e espaços de reflexão.

Neste período vamos aprender com profissionais

Os profisisonais oferecerão insight e inspiração,

renomados internacionalmente, seguindo a

com sessões facilitadas e com tempo para reflexão

jantar de boas-vindas em Londres, em local a ser

filosofia da escola do aprender de forma interativa,

do próprio processo de aprendizado de cada um,

confirmado.

experiencial e participativa. Muito além de conceitos

relacionando-o a sua realidade cotidiana.

• No dia 20 de agosto o grupo se encontra para um

e teorias, estaremos convivendo com os professores,
• Chegada ao Schumacher no dia 21 de agosto

funcionários, voluntários e outros alunos, todos que

Importante: as aulas durante a semana no Schumacher

(segunda-feira) e partida dia 26 de agosto

fazem parte do dia a dia da escola. Aprender no

College serão em inglês.

(sábado), a partir das 14h30.

Schumacher inclui engajar-se na vida da comunidade

Economia para Transição · Pensamento Complexo · Ecologia Profunda · Teoria de Gaia
Cidades em Transição · Solo, Alma, Sociedade · Educação transformadora · Liderança

{ PROFESSORES SCHUMACHER COLLEGE }

Stephan Harding

Rob Hopkins (online)

Satish Kumar

Tim Crabtree

Ecologista residente do

Permacultor e fundador

Líder espiritual, escritor,

Empreendedor em

Schumacher College

do movimento Transition

fundador do Schumacher

vários negócios sociais,

e coordenador do

Towns.

College. Quando jovem, ca-

professor no mestrado

mestrado de Ciências

minhou da índia a Washin-

de Economia para a

Holísticas.

gton promovendo a paz.

Transição.

Tim Macartney

Jon Rae

Sophy Banks

Fundador da comunidade

Diretor do Schumacher

Co-fundadora do Transi-

Embercombe, ao sul da

College, pesquisador

tion Training, tendo re-

Inglaterra, consultor e

da sustentabilidade e

alizado workshops para

líder de programas para a

praticante de ‘liderança

projetos de transição ao

transformação.

facilitativa’.

redor do mundo.

Alguns vídeos
Rob Hopkins
youtube.com/watch?v=r3L9n20myqk

Satish Kumar
youtube.com/watch?v=uSLUd0veioU

Tim Macartney
youtube.com/watch?v=qeIkrXHtlFI

		 A leader is not a special kind of person,
but every person is a special kind of leader.”
Satish Kumar, fundador do Schumacher College.

SOLO, ALMA SOCIEDADE

em povoados e também por chefes de Estado que

Durante o programa vamos aprender com Satish Kumar

Em tempos de múltiplas crises globais, a fala de Satish

sobre sua trindade Alma, Solo, Sociedade, e como levar

traz respostas para a transição a um modelo de

estes insights para nossas diferentes práticas no mundo.

desenvolvimento mais justo e sustentável. Sua visão

acolheram sua mensagem.

clara não esconde os desafios. “Viver com simplicidade
Fundador do Schumacher College e palestrante

não é simples. A vida moderna é complicada e caótica.

internacionalmente reconhecido, Satish foi monge

Para viver de maneira simples, nós precisamos de

jainista dos 9 aos 18 anos, quando renunciou da

criatividade e atenção a cada dia das nossas vidas”, ele

vida monástica para seguir o movimento gandhiano.

aponta em conversa com os alunos.

Peregrinou por 13.000 quilômetros em protesto
contra armas nucleares, tendo caminhado da

Satish Kumar é um dos professores deste programa

Índia aos Estados Unidos sem nenhum dinheiro,

e estará conosco em dois momentos, incluindo a

atravessando desertos e montanhas e sendo recebido

tradicional conversa ao pé da fogueira.

Nos últimos 50 anos, foi editor da revista inglesa
Resurgence & Ecologist, publicou diversos artigos e
cinco livros, dentre eles a obra Alma, Solo, Sociedade
– uma nova trindade para nosso tempo (lançado
em português pela editora Palas Athena). Doutor
Honorário em Educação pela Universidade de
Plymouth, em Literatura pela Universidade de
Landcaster e em Direito pela Universidade de Exeter.
Ganhador do prêmio Jamnalal Bajaj Foundation,
da Índia, por seu engajamento na difusão do
pensamento gandhiano.

ENCONTROS NO BRASIL
De volta ao Brasil, nos encontraremos em São Paulo
uma vez por mês, no Espaço ZYM (Vila Ipojuca), onde
nasceu uma das primeiras iniciativas brasileiras do
movimento Cidades em Transição, em 2008.
Durante os encontros, continuaremos engajados
com o tema liderança para a transição aprofundando
nos insights da Teoria da Complexidade e a partir de
encontros com pessoas que exercem a liderança para
a transformação da cidade.

A Complexidade e Liderança – através do
movimento do Tango iremos explorar os insights que a
nova ciência pode contribuir para a forma de perceber
e praticar a liderança no dia a dia dos contextos nos
quais estamos envolvidos.

Movimento Cidades em Transição – vamos conhecer
mais sobre o movimento no Brasil e as diferentes
iniciativas existentes em São Paulo e como podemos nos
engajar a partir do nosso contexto e cidade.

Empreendedorismo Vivo – olharemos para as
questões da nova economia na prática nos inspirando
em projetos que fazem a diferença em suas
comunidades e também refletindo a respeito de nossas
próprias práticas.

Movimento Transition Towns

{ Datas }

pela chef Claudia Mattos serão os diferentes

22 e 23 de setembro;

gostos e conhecimentos aprendidos no Slow Food

28 de outubro;

(movimento iniciado na Itália), nas experiências

O movimento Transition Towns, em português

09 de dezembro.

da fazenda Navdanya (com Vandana Shiva na

Cidades em Transição, foi criado pelo inglês Rob

Índia), além das culturas de diferentes etnias

Hopkins com o objetivo de transformar as cidades

Os encontros aos sábados acontecem das 9h às 18h* e

como quilombolas e indígenas brasileiros. Nosso

na sexta-feira dia 22 de setembro o encontro será das

re-encontro no Brasil será na sexta-feira, 22 de

16h às 21h30.

setembro, das 16h às 21h30.

*o último encontro continua até o jantar que será a celebração

{ Acomodação }

de encerramento do programa.

Para aqueles que não moram em São Paulo, há a

Ecogastronomia - Parte essencial do jeito

possibilidade de se hospedar em quartos no próprio
Espaço ZYM (solicitar valores), onde serão nossos

Schumacher de aprender envolve aprender juntos

encontros. Outra alternativa é hospedar-se com ex-

na cozinha. Alguns temas que serão explorados

alunos e membros da Rede Schumacher Brasil.

em modelos sustentáveis, menos dependentes
do petróleo, mais integradas à natureza e mais
resistentes a crises externas. Hoje o movimento
se faz presente em mais de 50 países do mundo.
Ja são mais de 1.200 iniciativas oficiais e outras
centenas em formação. No Brasil, o movimento
chegou em 2008 e hoje há mais de 30 iniciativas.
transitionnetwork.org

{ PROFESSORES NO BRASIL }

Juliana Schneider

Luiz Gabriel

Isabela Meneses

Claudia Mattos

Mestra em Ciências Holísticas no

Engenheiro ambiental, residiu no

Atua com o desenvolvimento

Chef no Espaço ZYM, consultora

Schumacher College, onde residiu por

Schumacher College como voluntário,

de projetos de educação para

gastronômica, terapeuta corporal,

3 anos também como facilitadora.

aluno e facilitador de cursos curtos.

sustentabilidade pela Oficina da

atua também como palestrante,

Hoje professora de Complexidade e

Explora o Tango como ferramenta

Sustentabilidade. Uma das iniciadoras

pesquisadora e professora de

Fenomenologia, e diretora da Escola

pedagógica para incorporar o

do Movimento na Granja Viana – SP,

Ecogastronomia. Líder do convivium

Schumacher Brasil, organização que

conhecimento da Complexidade no agir

é articuladora da rede nacional do

Slow Food SP e membro do movimento

fundou junto com outros parceiros e

frente às situações de trabalho e da vida.

Transition Towns Brasil e membro do

Cidades em Transição.

ex-alunos. Juliana é uma das professoras

conselho do Transition Network.

também durante a semana na Inglaterra.

{ COORDENADORA }
Lívia Burani
Educação, arte e empreendedorismo social são os três
Claudia Visioni

Mari Turato

eixos principais de suas atuações. Graduada pela Facul-

Jornalista, ambientalista, agricultora

Mestra em Economia para a Transição

dade de Educação da USP com especialização em estética

urbana, pesquisadora de agroecologia

pelo Schumacher College (2013), profes-

e fenomenologia da percepção pelo CAAC de Sevilla, é a

e alimentação natural, ativista

sora e co-fundadora da Escola Schuma-

coordenadora da Escola Schumacher Brasil e do programa

anticonsumo e em prol da educação

cher Brasil, atuante em vários projetos

Liderança para a Transição.

humanista.

de sustentabilidade e inovação social no
Brasil e no exterior.

PARA QUEM É
O PROGRAMA?

Este programa é destinado a pessoas engajadas em

Pessoas em transição de carreira ou atuantes que

mudança em diferentes setores e buscando novas

gostariam de ampliar sua visão sobre a vida em geral,

formas de entender a realidade e de se relacionar

a vida nas organizações, propósitos e prioridades

com o mundo e com os desafios atuais; àqueles se

diferentes.

questionando sobre o papel da liderança diante de um
momento de transição, seja em suas comunidades,

O programa é transdisciplinar e portanto são bem-

projetos, empresa entre outros; todos aqueles tentando

vindas diversas experiências, culturas, interesses e

influenciar o fluxo de eventos e lidar com os desafios

idades.

contemporâneos em meio ao dia a dia do seu trabalho.

ESCOLA SCHUMACHER BRASIL

SCHUMACHER COLLEGE

Escola Schumacher Brasil é o nome escolhido para

O Schumacher College, na Inglaterra, nasceu em 1991

e vida comunitária. Nos últimos 25 anos a escola tem

reconhecer um conjunto de atividades educacionais no

como um lugar de encontro e de exploração de ideias

recebido uma rede global de professores inspiradores

Brasil inspiradas pelo Schumacher College, Reino Unido.

na fronteira do pensamento. Fundada pelo indiano

como Bill McKibben, Vandana Shiva, Fritjof Capra e

Estas atividades têm crescido da colaboração entre o

Satish Kumar, a escola propõe um aprendizado que

colaborado com organizações que compartilham visões

Schumacher e muitas pessoas que tiveram vivências na

integra ‘mãos, mente e coração’, tendo se tornado um

de mundo como a Transition Network, o Sustainability

escola e voltaram com uma profunda vontade de recriar

centro internacional de reflexão e prática de uma vida

Institute na África do Sul, o Centro da Felicidade Interna

este espírito no Brasil por brasileiros e para brasileiros.

sustentável. Os programas oferecidos focam nas crises

Bruta no Butão, e a Escola Schumacher Brasil.

Nós trabalhamos com uma proximidade muito grande

ecológica, social, econômica e espiritual que estamos

com o College e também outras pessoas ao redor

enfrentando, e na natureza interconectada destas

do mundo com um desejo similar de propagar uma

crises. Os programas incluem cursos de pós-graduação

educação transformadora para uma vida sustentável.

em Economia para a Transição, Pensamento Ecológico

Alguns dos programas para 2017 são: o Certificado

do Design, Ciências Holísticas e também cursos curtos

em Ciências Holísticas e Economia para a Transição

e certificados. Elementos importantes da filosofia

(8 meses), o programa Liderança para a Transição (4

da escola incluem uma visão de mundo ecológica e

meses) e a Experiência Schumacher Brasil (5 dias).

interconectada, aprendizado integral, prática reflexiva

escolaschumacherbrasil.com.br

schumachercollege.org.uk

{ INVESTIMENTO }

{ CONTRIBUIÇÃO PARA BOLSAS }

O investimento para todo o programa – incluindo a

Estamos buscando formas de possibilitar bolsas

semana residencial no Schumacher College e os três

parciais para aqueles que não possuem condições de

encontros presenciais em São Paulo é de R$ 13.690,00

arcar com todo o valor do programa. Se você possui

(treze mil, seiscentos e noventa reais).

condições de contribuir com qualquer valor além
de cobrir a sua participação, este valor será 100%

O valor do programa inclui acomodação no

direcionado para este fim.

Schumacher College em quarto individual para a
semana residencial, com alimentação, viagens de
campo, sessões online, e o traslado de ida Londres-

{ INSCRIÇÃO }

Totnes. Este valor inclui também o espaço, saídas
de campo e alimentação durante os encontros em

A inscrição para o programa Liderança para a Transição

São Paulo, bem como a participação dos professores

será efetivada no momento do depósito (detalhado na

convidados. Não estão inclusos: outras despesas de

ficha de inscrição) de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos

viagem como passagens de avião, e de trem para

reais), a ser descontado do valor total do programa.

retorno Totnes-Londres, alimentação fora da escola

O restante do pagamento pode ser parcelado em até

durante o período intensivo residencial* - com exceção

cinco vezes. Caso você necessite dividir o pagamento

dos lanches de saída de campo que serão fornecidos

em mais parcelas, entre em contato no momento da

pela escola. A acomodação para os módulos seguintes

inscrição para avaliarmos juntos as possibilidades.

(em São Paulo) também é de responsabilidade de cada
participante, porém – como mencionado na página 09,

Para se candidatar

ajudaremos aqueles que optarem por se hospedar na

Os interessados deverão entrar no nosso site

casa de pessoas da Rede Schumacher Brasil.

www.escolaschumacherbrasil.com.br e baixar o
formulário de inscrição, que deve ser enviado para o

*A alimentação oferecida no Schumacher College, e também nos

email inscricao@escolaschumacherbrasil.com.br. As

encontros no Brasil, será vegetariana e produzida com ingredientes

vagas serão reservadas somente após o depósito do

orgânicos e locais.

valor da inscrição.

