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Vandana Shiva, tem 
uma vasta biografia 
como ecofeminista, 
ativista ambiental 
e pensadora anti-
globalização 
Graduada em Física 
e mestre em Filosofia 
da Ciência, nasceu 
em 1952, em Dehra 
Dun, cidade do norte 
da Índia, filha de 
mãe agricultora e pai 
guarda florestal. 



Ligada à temática 
ambiental desde 
muito cedo, 
Vandana participou 
do movimento 
Chipko em 
que mulheres 
moradoras das 
vilas do Himalaia 
abraçavam árvores 
para proteger 
as florestas da 
região contra o 
desmatamento. 



A pensadora indiana 
sustenta a ideia da 
agroecologia como 
o ponto de partida 
para a realização 
das justiças social, 
econômica e 
ambiental. Além 
de defender os 
saberes e práticas 
tradicionais 
como eficientes e 
sustentáveis. 







Vandana lutou e 
ainda luta através de 
diversas campanhas 
como ativista, pelos 
direitos de propriedade 
intelectual, biodiversidade 
e bioética. Ela tem 
ajudado organizações 
de base do Movimento 
Verde na Irlanda, Suíça 
e Áustria e em países 
da África, Ásia, América 
Latina com campanhas 
contra os avanços 
no desenvolvimento 
agrícola através da 
engenharia genética e da 
biotecnologia.



A ideia central do 
trabalho de Shiva é a 
de sementes livres, ou 
a rejeição de patentes 
corporativas sobre as 
sementes. A ativista 
argumenta que o 
pacote químico-
sementes promovido 
pela agricultura da 
Revolução Verde 
esgotou o solo fértil, 
destruiu ecossistemas 
vivos e impactou 
negativamente a 
saúde das pessoas. 



Vandana é autora 
de muitos livros, 
como Earth 
Democracy, Soil Not 
Oil, Monoculturas da 
Mente, Staying Alive, 
dentre outros. É 
uma das líderes do 
Fórum Internacional 
sobre Globalização 
e figura importante 
no movimento 
antiglobalização.






