
Paolo Chirola 
Cargo: Presidente 
Italiano, educador social, veio ao Brasil em 1994 para trabalhar como voluntário no 
projeto sociocultural Vila Esperança (Goiás Velho/GO). Formou-se em Gestão Pública 
pela UEG/GO e, sucessivamente, em Core Energetics, uma abordagem de psicoterapia 
corporal, pela Rede Brasil de Core Energética. Obteve certificação internacional de 
Spiritual Counselor pelo New York Region Pathwork. É sócio fundador da Associação 
Ludocriarte, na qual atua atualmente como Presidente, na execução de projetos 
socioeducativos e culturais para crianças e adolescentes. É um dos idealizadores do 
movimento Homens em Conexão Brasil e da Casa dos Homens, onde atua em grupos 
terapêuticos para Homens. Trabalha com consultório de psicoterapia corporal, 
atendendo individualmente e em grupo. É coordenador de turma e professor no curso 
de formação em Core Energetics da Rede Brasil. 
 
Magda Regina Rosa 
Cargo: Vice-Presidenta 
Professora de Psicodrama Sócio Educacional. Pedagoga aposentada, formada em 
Pedagogia com Especialização em Alfabetização e Administração Escolar; Especialização 
em Psicodrama Sócio Educacional. Atuou na secretaria de educação de MG e DF como 
professora alfabetizadora e diretora de escolas públicas e particulares. Além de vice-
presidenta também atua na coordenação pedagógica e no treinamento aos educadores 
desde a fundação da Instituição.  
 
Elizabeth Maria da Graça Neves 
Cargo: Primeira Tesoureira 
Terapeuta Comunitária. Professora aposentada, formada em Pedagogia com 
especialização em Orientação Educacional. Possui experiência em desenvolvimento de 
grupos, acompanhamento e formação profissional.   
 
Zaira Bastos Pinheiro 
Cargo: Segunda-Tesoureira 
Servidora pública aposentada do Tribunal Superior do Trabalho, com formação em 
Direito pela UnB e Facilitatora de Biodança em formação. Dá suporte à Instituição nos 
assuntos relacionados à área jurídica. 
 
Maria de Fátima Silva 
Cargo: Primeira Secretária 
Psicóloga de orientação Junguiana, arteterapeuta e terapeuta comunitária, formada em 
Ciências Contábeis e Psicologia, com especialização em Gestão da Qualidade, Logística, 
Arteterapia, Psicossomática e Terapia Comunitária Integrativa. 
É aposentada pelo Banco do Brasil, onde exerceu diversas funções técnicas e de gestão. 
Na Ludocriarte, dá suporte às atividades administrativas e na formação da equipe de 
educadores.  


