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Vamos falar de:

● Protagonismo
● Vida
● Permacultura

● Fartura/Abundância



  

Protagonista

● Protagonista é o personagem ou o indivíduo que 
possui o papel de maior destaque nas obras em 
que é possível construir uma trama, como filmes, 
livros, peças teatrais, etc.

● Trata-se, então, de um elemento da história 
narrativa, que ganha importância e protagonismo 
pelas ações realizadas por ele, para ele ou 
sobre ele.



  

Cada um de nós é (ou 
deveria ser) o protagonista 
da própria vida...
Consciente, autônomo, 
consequente...



  

VIDA

substantivo feminino Conjunto dos hábitos e 
costumes de alguém; maneira de viver: tinha uma 
vida de milionário. Reunião daquilo que diferencia 
um corpo vivo do morto: encontrou o acidentado 
sem vida; a planta amanheceu sem vida.



  

Então, o que seria 
um permacultor 
protagonista  de sua 
vida?



  

Permacultor é 
quem VIVE A 
permacultura.



  

PERMACULTURA - definições

Nas palavras de Bill Mollison 
● é um sistema de design para a criação de 

ambientes humanos sustentaveis.
● Objetivo é a criação de sistemas 

ecologicamente corretos, economicamente 
viáveis, supram suas necessidades não 
explorem e não poluam.



  

David Holmgren

● Paisagem conscientemente desenhada para 
produzir abundância de alimentos, fibras, 
energia e prover as necessidades locais. 

● Inclui pessoas, construções, modos de se 
organizar.

● Reúne ideias, habilidades e modo de vida para 
passarmos de consumidores dependentes a 
cidadãos responsáveis e produtores



  

Permacultor e modo de vida

● Ético: cuidar do planeta, cuidar das pessoas, 
restringir consumo e partilhar excedentes.

● Independente
● Autônomo
● Produtivo 



  

Permacultor

● Vive, faz, atua, cria sistemas 
● Vincula prática e teoria
● Estuda, observa, interage



  

Um dos objetivos norteadores do 
Permasul

● Traçar estratégias para promover 
viabilidade financeira dos projetos de 
permacultura e fortalecer economias 
locais



  

Pensando...

● O que é viabilidade FINANCEIRA quando 
pensamos como permacultores?

● ECONOMIA ou FINANÇAS?
● O que é esta idéia no enfoque responsável e 

sustentável?



  

Ambiente

Sociedade

Economia



  

Quais nossos caminhos e 
possibilidades como humanidade?

● Clube de Roma 1968 publicado em 1972, 
republicado e avaliado a cada dez anos.

● Os Limítes ao crescimento 
● Num planeta finito não há crescimento infinito



  



  

Limítes dos assentamentos 
humanos

● Cidades sustentáveis são aquelas que 
conseguem vivenciar produção de alimento, 
água, processamento de efluentes, moradia, 
saúde, cultura, lazer, inclusão social, educação, 
etc.

● Qual o número de habitantes destas cidades?



  

Embriões de ecovilas

Segundo o IBGE, no Brasil temos 
5037 cidades com até 50.000 
habitantes no pais, disponíveis para 
acolher novos habitantes



  

Voltando ao ponto da viabilidade 
ECONÔMICA

● Qual a ferramenta e a estratégia que a 
Permacultura propõe?

● Onde e como viver A permacultura?



  

Ser Permacultor é pensar “fora da 
caixinha”?

● Sair da caixinha
● Usar os princípios – soluções pequenas e 

lentas, observar e interagir, valorizar elementos 
marginais, fazer um design usando padrões, 
não produzir desperdícios , captar e armazenar 
energias, aceitar feed back, ser criativo e 
responder às mudanças, produzir seu 
alimento...



  

Viver a Permacultura

● Litoral x interior
● Custo terra
● Custo de vida
● Sistemas de troca
● Vida em comunidades
● Projetos conjuntos x individuais



  

FARTURA/  ABUNDÂNCIA

● O que é fartura?
● A natureza é farta.
● O que nossa cultura urbana traz como fartura?



  

Na perspectiva da permacultura

● Na fala do David: Reúne ideias, habilidades e 
modo de vida para passarmos de 
consumidores dependentes a cidadãos 
responsáveis e produtores

● Então  como seria a FARTURA ?
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Meta leitura do conceito de Zonas 
por David Holmgren



  

FARTURA/ ABUNDÂNCIA



  



  

Você também pode!

Obrigada!

http://yvypora.wordpress.com
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