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Introdução à Permacultura

A Permacultura pode ser uma das tecnologias apropriadas a ser adotada na pre-
paração às mudanças que podemos antecipar após a experiência da COVID-19,
e também na preparação aos desafios decorrentes das mudanças climáticas cujas
consequências se apresentam cada vez mais fortes. Começaremos a estudar Per-
macultura assistindo primeiramente quatro v́ıdeos. Posteriormente faremos uma
breve conversa e buscaremos gerar mais perguntas.

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

https://www.youtube.com/watch?v=N7Eqs6YWnxM
https://www.youtube.com/watch?v=MmnhlHhWu5s
https://www.youtube.com/watch?v=vBDKCZ8o7jE
https://www.youtube.com/watch?v=nOmW4e0ssEk
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Cada semana, falaremos um
pouco a respeito de uma ativista
na área da justiça climática ou pre-
servação do meio ambiente. Hoje
os ĺıderes nestas áreas são os jo-
vens, enquanto que os poĺıticos
estão mais interessados em proteger
seus interesses e privilégios. Estes
jovens são ativos, estudiosos e mos-
tram coragem e ética. Acredito que
poderemos aprender e nos inspirar
neles.

Claro que quase nenhum deles
fala português. A comunicação com
eles será via tradução online, o que
não é muito fácil... mas vamos ten-
tar. Pesquisar a respeito desses jo-
vens, buscar se comunicar com eles,
e perguntar a eles por que estão
agindo desta forma. Tentar fazer
entrevistas ou pedir a eles que es-
crevam alguma coisa pra você. A

maioria deles é bem ativa em Twitter, Facebook e Instagram...buscar por eles!

Ativista da Semana - Xiye Bastida

X

iye Bastida, é uma adolescente ati-
vista na área do clima. Está atu-
almente na cidade de Nova York,
é uma das principais organizado-
ras do movimento de sextas-feiras
para a greve climática juvenil no
futuro. Bastida nasceu e cresceu
no México como parte dos povos
ind́ıgenas Otomi-Toltec. Ela se
senta no comitê de administração
do Movimento Popular do Clima,
onde ela traz a voz da juventude
para as organizações populares e

climáticas existentes. Recebeu o prêmio ”Esṕırito da ONU”em 2018.

Siga Xiye no Twitter @xiyebastida

Message from Xiye Bastida

Climate Change

https://www.youtube.com/watch?v=2UB0lyJHELk
https://www.youtube.com/watch?v=W7yuePUxA4Y
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