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Introdução à Permacultura
A Permacultura pode ser uma das tecnologias apropriadas a ser adotada na

preparação às mudanças que podemos antecipar após a experiência da COVID19,
e também na preparação aos desafios decorrentes das mudanças climáticas cujas
consequências se apresentam cada vez mais fortes. Começaremos a estudar Perma-
cultura assistindo primeiramente três v́ıdeos. Posteriormente faremos uma breve
conversa e buscaremos gerar mais perguntas.

Assistir os três v́ıdeos. Observar semelhanças e diferenças. Observe o quê espe-
cialmente lhe chamou a atenção e despertou seu interesse. Pode pesquisar mais
estes temas. Faça comentários e perguntas no grupo de whatsapp. Em parte suas
perguntas e sugestões podem auxiliar a gerar o curŕıculo desse curso.

Permacultura: Novo Estilo de Vida
Mini-Introdução à Permacultura
Permacultura em Brasil

Quintal em Cuba, após o boicote dos EUA - inspirado pela Permacultura.

https://www.youtube.com/watch?v=N7Eqs6YWnxM
https://www.youtube.com/watch?v=MmnhlHhWu5s
https://www.youtube.com/watch?v=vBDKCZ8o7jE
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Vandana Shiva
Vandana Shiva, é uma indiana,

cientista na área de f́ısica. Passa
uma boa parte de sua vida de-
fendendo seu povo, o meio am-
biente e os recursos naturais glo-
bais, e especialmente ligados aos
indianos. Ela é uma das pensa-
doras atuais mais importante na
área ecológica e desenvolvimento
sustentável. Também é grande de-
fensora de sementes naturais e cri-
oulas. Por isso, ela é uma pessoa
que faz fortes cŕıticas às empresas
Monsanto, Cargil e outras ligadas
ao comércio de agrotóxicos (vene-
nos e da morte). Como é comum,
existem poucos artigos e v́ıdeos a
respeito dela em português, mas
apresentamos alguns v́ıdeos e pode-

mos estudar e nos inspirar.

Será bom pesquisar e estudar outros v́ıdeos e artigos a respeito de Vandana
Shiva, mas nesta aula vamos estudar especialmente o v́ıdeo apresentado aqui. Essa
é uma série de frases curtas e essenciais, é parte de uma entrevista mais longa.
Mas por agora, assistir esse v́ıdeo..... fazer uma reflexão a respeito do assunto
apresentado por ela....e responder as perguntas solicitadas! Ela trata de vários
temas fortes...só esse v́ıdeo pode gerar muitas páginas para análise, reflexões e
discussões profundas.

Selecione dois temas abordados por ela e que de alguma forma tenha mexido com
você. Escrever suas reflexões, comentários, cŕıticas e publicar no grupo do What-
sApp.
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https://www.youtube.com/watch?v=Citacoes Vandana Shiva
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