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Hoje, enfrentamos o maior desafio da história da humanidade,
a emergência climática. Uma crise que além de ambiental, é social, 
econômica, mental, política e sanitária. E como podemos mudar 
esse jogo, se o que aprendemos ao longo da vida faz parte das 
mesmas lógicas que criaram esses problemas?

Precisamos transgredir os atuais modos de viver e agir. Transgredir 
significa ir além,atravessar. Questionar velhas estruturas. Pensar e 
fazer diferente.

É essa vontade de fazer diferente que nos fez criar o Instituto LivMundi, 
em setembro de 2021. Queremos, por meio de nossas experiências,
expandir crenças e valores com o cuidado que nos caracteriza e a 
nossas iniciativas. Entendemos que as urgências da sociedade e do 
mundo precisam da energia transformadora da educação, que inspira 
a ação efetiva e em rede. Nos move a visão de alcançar muito mais
pessoas por nossas iniciativas. Daí nasceu nosso lema e nos orgulhamos 
em dizer que…



Por meio de jornadas de aprendizagem, o Instituto LivMundi promove 
a consciência socioambiental e estimula pessoas, com foco em jovens 
e mulheres, a se tornarem transgressoras, trilhando novos caminhos e 
acelerando as mudanças que precisamos ver no mundo.

Além disso, apoiamos iniciativas lideradas por esses transgressores 
em seus territórios, por meio de mentorias e conexões com a nossa 
rede. Realizamos também as nossas próprias iniciativas, como o 
Festival LivMundi.

E já temos o que contar! Para chegar nas histórias que serão contadas 
aqui, precisamos lembrar que, em 2020, a pandemia nos fez realizar 
a 4ª edição do Festival LivMundi, 100% online. E em 2021, antes do 
Instituto nascer, realizamos nossa primeira Jornada de Aprendizagem, 
também 100% online, o LivMundi Saber, envolvendo 140 estudantes e 
7 professores de 6 escolas das cidades no entorno da Lagoa de Araruama, 
na Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Os aprendizados incríveis e emo-
cionantes sentidos ao escutarmos os relatos de alunos e professores, 
reforçou nossa crença que nosso caminho estava sendo nutrido. 

Assim, chegava o momento de gestar o Instituto. Algumas ideações, 
reuniões de planejamento e conversas depois, celebramos o dia 10 de 
setembro como nosso nascimento! O Instituto LivMundi é de fato uma 

Organização da Sociedade Civil, contando com o entusiasmo de nossa 
rede parceira, nossos voluntários e de nossos queridos Conselheiros 
Fiscais e Consultivos. Celebramos também nosso primeiro aporte do 
Consulado dos Países Baixos (OBRIGADA!!), apoiador de algumas 
edições do Festival, que viabilizou as primeiras iniciativas do Instituto: 
A Oficina Donut realizada na Arena Dicró, na Penha, e o podcast a ser 
lançado em 2022, com conteúdos gravados na 5a edição do Festival 
LivMundi. 

Outra importante iniciativa de 2021 foi o planejamento, cocriação e 
execução da Chamada Pública Nacional ENXAME, que nos ocupou
de outubro a dezembro, seguindo pelo início de 2022. Selecionamos 
7 jovens de 5 estados do Brasil para serem curadoras da quinta edição 
do Festival LivMundi, concebido para ser criado por e para jovens. Com 
inscrições de mais de 400 jovens de 18 a 26 anos de todos os estados 
do Brasil, o sucesso do ENXAME reforça nosso entusiasmo pelo caminho 
da educação socioambiental, que conta com as realizações e reputação 
construídas nestes 6 anos de existência do LivMundi. Estamos felizes e 
esperançosas com nossas escolhas!

CONTAMOS COM VOCÊ NESSA JORNADA! OBRIGADA POR 
ESTAR CONOSCO! 
Luciane, Ana e Letícia





Desde 2015 o LivMundi democratiza a pauta socioambiental em uma 
linguagem simples e acessível, despertando a urgência e consciência 
necessárias para mudanças de comportamento individuais e coletivas. 
Apresentamos caminhos para a reconexão do ser humano com a 
natureza a partir de iniciativas de educação, como jornadas de apren-
dizagem, festivais, mutirões e oficinas. Com o objetivo de engajar mais 
pessoas no despertar da consciência socioambiental, lançamos em 
2022 o Instituto LivMundi.

O Instituto LivMundi é uma forma de expandir nosso trabalho com 
foco na educação para a transformação socioambiental. Queremos 
despertar a melhor versão de cada pessoa a partir de processos de 
aprendizagem não formais, abordando de forma propositiva como 
nossas escolhas afetam a nossa vida e o futuro das próximas gerações.

Nosso foco está em ampliar movimentos de transformação, transgre-
dindo os modos de ser que se mostram inadequados por separarem o 
ser humano da natureza. Todas as nossas iniciativas têm como intuito 
colaborar com o despertar da conscientização socioambiental frente 
aos desafios dessa década, considerada a mais importante para a 
sobrevivência saudável dos sistemas vivos da Terra, humanos e
não-humanos.



O CONTEXO DA 
EDUCAÇÃO

Despertar a consciência socioambiental não é uma tarefa simples, 
porque somos muito acostumados a seguir padrões de comportamento 
moldados ao longo da vida, com hábitos e crenças que, em grande 
parte, nos desconectam da natureza.

Por isso, processos de aprendizagem transformadores são fundamentais 
para que outros modos de viver possam emergir. Acreditamos que 
qualquer mudança social precisa estar conectada a profundas
modificações nos sistemas educacionais, principalmente nos modos 
de ensinar e aprender.

Com esse contexto, oferecemos diferentes iniciativas criadas especial-
mente para mulheres e jovens, além de educadores, a partir de cinco 
pilares fundamentais: abordagem sistêmica, territórios de pertenci-
mento, cultura participativa, tecnologias e rede, com o objetivo de 
reconectar o ser humano com a natureza.

APRENDEMOS A VIVER EM UM MUNDO 
QUE NÃO EXISTE MAIS.



NOSSOS PILARES



NOSSAS 
COMUNIDADES

EQUIPE
NOSSOS CONSELHOS
NOSSA REDE DE PARCEIROS
NOSSOS VOLUNTÁRIOS



EQUIPE

Mestre em Liderança Criativa pela Berlin School 
of Creative Leadership, Marketing pela PUC-Rio e 
Design para Sustentabilidade no Gaia Education. 
Pesquisadora de movimentos socioambientais 
jovens, foi indicada para o Gender Just Climate 
Solution Award 2018, da United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC). 
Ecologista, idealiza em 2015 o LivMundi.

Engenheira e mestre em Engenharia de Produção, 
com ênfase em Gestão e Inovação pela COPPE- 
UFRJ, e em Administração e Liderança Criativa 
pela Berlin School of Creative Leadership. 
Entusiasta de atuação em Redes e Inovação, 
com foco em modelos de negócio colaborativos 
e também é co-fundadora do grupo Donut Brasil.

Formada em Design na PUC Rio com 
especialização em Marketing pela COPPEAD 
e Brand Experience pela ESPM, integra o 
LivMundi desde sua idealização atuando 
na produção e operação.

Nossa equipe é composta pelas fundadoras 
Luciane Coutinho, Ana Lavaquial e Letícia Tourinho.



CONSELHO FISCAL

CONSELHOS
Com muito carinho e cuidado pensamos nas complementaridades e representatividade 
para convidar pessoas e profissionais que generosamente nos aconselham, nos instigam
e provocam a pensar diferente na conquista de nosso propósito.
Com grande orgulho apresentamos nosso time de Conselheiros:



CONSELHO CONSULTIVO



Contamos com uma 
rede de mais de
300 PARCEIROS
que participaram de alguma 
iniciativa ao longo destes 
6 anos de existência 
como LivMundi.



Por fim, e tão importante quanto, nossos voluntários.
Eles estão conosco desde o início desta caminhada, 
participam ativamente nos períodos de Festivais, 
fomentam trocas enriquecedoras e nos aconselham ao 
longo do processo, sendo peças fundamentais na evolução 
do Instituto LivMundi.VO

LU
NT

ÁR
IO
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O ano de 2021 foi focado na co-criação da proposta da atuação do 
LivMundi , movimento iniciado em 2016, mas agora como uma 
organização da sociedade civil. Essa construção contou com apoio de 
facilitadores para materializar nossos sonhos e ideias, em momentos 
diferentes de nossa jornada. Com a Céu Azul Facilitação Gráfica 
encaramos nossos por quês, o quês e comos. Já com nossa conselheira 
Clarissa Biolchini, que generosamente facilitou um workshop interno, 
consolidamos nossa identidade e prioridades de atuação.

No documento “Nossa Razão de Existir”, apresentamos nossos principais 
pilares e crenças, que orientam nosso planejamento e atuação.
A partir dele, as bases mais concretas do propósito do Instituto 
ganharam vida, seja na forma e no conteúdo de sua comunicação, 
seja no desenvolvimento de nossas  iniciativas, como a estratégia de 
realizar a 5a edição do Festival LivMundi a partir do pensar das 
juventudes.

Outro fato importante em 2021 foi a definição do nosso time de 
Conselheiros Fiscais e Consultivos, apresentados acima, um time que 
admiramos e que nos complementa, provocando para que sejamos 
sempre transgressoras.

CRIAÇÃO DO  
INSTITUTO

PROPOSTA DE ATUAÇÃO;
PILARES E CRENÇAS;
DEFINIÇÃO TIME DE CONSELHEIROS.

https://drive.google.com/file/d/1OXZOBmH55P5B63ughFU6fr0JK67-tdMb/view?usp=sharing
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Em Outubro de 2021 realizamos a 1ª Oficina Donut na Arena Dicró, em 
parceria com o Observatório de Favelas e com o Coletivo Arte Transfor-
madora. A oficina contou com 27 participantes da comunidade, com 
perfis diversos, incluindo líderes comunitários, participantes do Coletivo 
Arte Transformadora, do SESC Ramos e crianças.

A Economia Donut propõe construir um espaço justo e seguro para a 
sociedade, respeitando os limites do planeta. Através de exposições 
dialogadas e dinâmicas participativas, a oficina revelou desafios comuns 
ao território, priorizando iniciativas que contribuem para “viver no Donut” 
a partir das potências das comunidades.

A ação escolhida pelos participantes foi a “ampliação de hortas comuni-
tárias da Penha”, com objetivo de construir relações mais saudáveis entre 
as comunidades, suas áreas verdes e a cidade. Além disso, visam 
promover a soberania alimentar, melhorar a saúde da comunidade, por 
meio de  conteúdos educativos, gerar renda e ocupar espaços degradados.

OFICINA
DONUT

PARCERIAS LOCAIS;
OLHAR VOLTADO PARA O TERRITÓRIO;
ESPAÇO JUSTO E SEGURO;
RESPEITO AOS LIMITES DO PLANETA.

27 PARTICIPANTES
INICIATIVA ESCOLHIDA:
AMPLIAÇÃO DE HORTAS 
COMUNITÁRIAS DA PENHA





O Festival LivMundi 2022 foi pensado para ser um evento criado por 
e para jovens. Em Outubro de 2021 contratamos três jovens ativistas 
para gestar o processo de uma chamada pública nacional, denominado 
ENXAME. O ENXAME tinha como finalidade selecionar 6 jovens para 
participarem de uma jornada de aprendizagem, curadoria e cocriação 
do Festival. O planejamento da estratégia de comunicação, e grande 
parte da criação e construção das peças da Chamada Pública, assim 
como a produção do vídeo divulgação, foi realizado de outubro a 
dezembro de 2021, com lançamento em janeiro de 2022. Como estratégia 
foi priorizado o relacionamento com influenciadores e ativação de 
redes com foco em jovens, disseminando a chamada para o público-
alvo, as juventudes.

A jornada foi planejada para durar quatro meses, culminando na 
realização do Festival em junho de 2022. Neste tempo, os jovens se 
envolverão em atividades presenciais e virtuais, com uso de ferramentas 
que habilitam a integração de conteúdos teóricos e práticos de saberes 
diversos, desenvolvendo habilidades de liderança socioambiental e 
estratégia, além de operação e comunicação de eventos culturais e 
trabalho colaborativo.

O FESTIVAL  
LIVMUNDI 
2022

CHAMADA PÚBLICA ENXAME

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DAS PEÇAS/SITE



SITE ENXAME

https://www.youtube.com/watch?v=BF7cIhC7ag0&t=2s


VÍDEO DIVULGAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=BF7cIhC7ag0&t=2s


MÍDIA KIT VIRTUAL



EMAIL MARKETING WHATSAPP PEÇAS



PARA PARCEIROS E 
INFLUENCIADORES

PRODUÇÃO MÍDIA KIT



PARA DIVULGAÇÃO 
DO ENXAME

ATIVAÇÃO DA REDE



OUTRAS AÇÕES

Luciane Coutinho, fundadora do Instituto LivMundi, foi convidada pelo 
TEDX Morro da Urca - Countdown, evento realizado para pautar a 
emergência climática, a contar sobre a sua paixão por natureza, que 
vem como herança familiar, sobre a sua pesquisa de mestrado voltada 
para movimentos socioambientais jovens, atrelado ao percurso e desafios 
do LivMundi, que culminou na constituição do Instituto LivMundi.

O encontro contou com a participação de diversas personalidades e 
ativistas climáticos como  Aline Worcman, Amanda Costa, Guilhermo 
Petzhold, Isabella Texeira, João Cerqueira, Laila Zaid, Letícia Caroline Méo, 
Matheus Solano, Natália Chaves. 

Clique aqui para conferir.

LIVMUNDI 
NO TEDX COUNTDOWN

https://www.youtube.com/watch?v=mqwSx7e7HcM


OUTRAS AÇÕES

O Instituto LivMundi está engajado com alguns movimentos interna-
cionais, como Degrowth, Doughnut Economy e Catalyst 2030. Em 2021, 
participamos da 8ª Conferência Internacional Degrowth compartilhando 
a Oficina Donut da Penha. Integramos ativamente grupos de trabalho 
conduzidos pelo Doughnut Economics Action Lab (DEAL), para contribuir 
com uma visão do Sul Global e aprimorar as iniciativas do movimento.

Ana Lavaquial, diretora do Instituto LivMundi, é uma das co-fundadoras 
do Grupo Donut Brasil, criado em 2021, como o hub nacional do 
movimento global, que inspira conteúdos e aplicação de novas 
ferramentas para impulsionar a transformação de pessoas 
e territórios.

LIVMUNDI 
NO MUNDO





O primeiro aporte para o Instituto LivMundi foi realizado pelo Consulado 
dos Países Baixos, o que viabilizou a Oficina Donut em 2021 e o Podcast 
previsto para lançamento em 2022 com conteúdo registrado no Festival 
de 2022, no Parque Lage, além de alguns custos institucionais.

O Festival LivMundi é nossa iniciativa mais conhecida e até o momento 
é viabilizado pela MashUp Agência, via patrocínio por leis de incentivos 
à cultura nacionais, estaduais e municipais.

NOSSOS RECURSOS





De março a junho de 2022, nosso foco é a realização da Jornada de 
Aprendizagem e Curadoria do Festival LivMundi, além da realização 
do Festival, previsto para ocorrer em junho de forma híbrida: presencial 
no Rio de Janeiro - na Arena Dicró (Penha) e no Parque Lage (Jardim 
Botânico) - e em Belém do Pará - no Gueto Hub (Jurunas) e, no 
ambiente digital para todo o Brasil.

Como parte da jornada, prevemos uma imersão dos selecionados de 
4 dias no Rio de Janeiro, para construir vínculos e um ambiente de 
colaboração entre os jovens e a equipe do LivMundi para cocriar o 
Festival de forma inédita.

O segundo semestre será focado na prestação de contas do Festival 
de 2022 e  na nova habilitação do Festival LivMundi junto às Leis de 
Incentivo. Priorizaremos também a prospecção de doadores para o 
Instituto LivMundi tanto com perfil institucional, para manutenção da 
estrutura e aprimoramento de nossas competências internas, quanto 
com foco na realização das Jornadas de Aprendizagem para jovens e 
mulheres.

O FUTURO DO PRESENTE



POR QUE E COMO 
NOS APOIAR 



Para que possamos continuar firmes em nosso propósito de multi-
plicar transgressoras para transformar mundos através da educação 
socioambiental, precisamos da ajuda de pessoas transgressoras.

De acordo com o relatório de 2021 do IPCC, temos somente nove anos 
para alterar os rumos mais catastróficos das mudanças climáticas. 
Desde 2016, o LivMundi investe na difusão de conhecimentos e práticas 
socioambientais através de festivais, jornadas de aprendizagem,
oficinas e conteúdos, para que as transformações necessárias 
sejam disseminadas na sociedade. A ajuda dos doadores é 
fundamental para apoiar nossas iniciativas.

Todas as doações voluntárias são utilizadas para apoiar a capacidade 
da equipe e dos parceiros e colaboradores de desenvolver e implantar 
iniciativas de educação socioambiental. O Instituto LivMundi tem os 
dados financeiros supervisionados pelo conselho fiscal e passa por 
auditorias independentes regulares.

POR QUE E COMO NOS APOIAR

BEM-VINDE AO INSTITUTO LIVMUNDI !

CONTATOS

https://www.youtube.com/c/livmundi
https://www.instagram.com/livmundi/
https://facebook.com/livmundi
https://br.linkedin.com/company/livmundi
https://twitter.com/livmundi
mailto:contato%40livmundi.org?subject=
http://www.livmundi.org
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