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É Fogo (Lenine) 
 

              Éramos uma pá de apocalípticos, 
De meros hippies, com um falso alarme... 

Economistas, médicos, políticos 
Apenas nos tratavam com escárnio. 
Nossas visões se revelaram válidas, 

E eles se calaram mas é tarde. 
As noites tão ficando meio cálidas... 

E um mato grosso em chamas longe arde 
O verde em cinzas se converte logo, logo... 

É fogo... é fogo... 
 

Éramos uns poetas loucos, místicos 
Éramos tudo o que não era são; 

Agora são com dados estatísticos 
Os cientistas que nos dão razão. 

De que valeu, em suma, a suma lógica 
Do máximo consumo de hoje em dia, 

Duma bárbara marcha tecnológica 
E da fé cega na tecnologia? 

Há só um sentimento que é de dó e de 
Malogro... 

 
É fogo... é fogo... 
É fogo... é fogo... 

 
Doce morada bela, rica e única, 

Dilapidada só como se fôsseis 
A mina da fortuna econômica, 

A fonte eterna de energias fósseis, 
O que será, com mais alguns graus Celsius, 

De um rio, uma baía ou um recife, 
Ou um ilhéu ao léu clamando aos céus, se os 

Mares subirem muito, em Tenerife? 
E dos sem-água, o que será de cada súplica, 

De cada rogo 
 

É fogo... é fogo... 
É fogo... é fogo... 

 
Em tanta parte, do ártico à Antártida 
Deixamos nossa marca no planeta: 

Aliviemos já a pior parte da 
Tragédia anunciada com trombeta. 

O estrago vai ser pago pela gente toda 
 

É foda! (É fogo) 
É fogo! (É fogo) 
É fogo! (É fogo) 

É a vida em jogo! 
 

É foda! (É fogo) 
É fogo! (É fogo) 
É fogo! (É foda!) 

É a vida em jogo! 
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RESUMO 

   
 

Vivemos momento crítico, no qual a ameaça à vida é premente, devido ao padrão 
civilizatório adotado. A crise ambiental atual é apenas um dos sintomas de uma crise 
mais profunda, ligada ao modelo de desenvolvimento gerador de desastres 
ambientais e injustiça social em que a sociedade está inserida. Tal modelo, baseado 
na visão equivocada da Terra como fonte inesgotável de recursos e depósito 
infindável de resíduos, tem nos guiado de forma decadente ao longo da história, 
devido ao uso abusivo de combustíveis fósseis, dentre outros fatores. Faz-se 
extremamente necessária a discussão sobre alternativas que possam mudar esse 
cenário, como a Permacultura, sistematizada na década de 70 do século XX por Bill 
Mollison e David Holmgren, e que pode ser entendida, resumidamente, como um 
sistema para criação de comunidades humanas sustentáveis, que integra princípios 
de ética e de desenho criativo, baseados na ecologia. O presente trabalho buscou, 
então, contextualizar e relacionar a Permacultura em diferentes âmbitos da 
educação, a saber, formal e não formal. Para atingirmos tais objetivos, realizou-se 
uma reflexão sobre a origem da crise ambiental e seu histórico (global e nacional) - 
bem como da emergência do movimento ambiental - indicando a Permacultura como 
possibilidade para desenvolvimento de práticas que corroborem com necessidades 
globais, a partir de realidades específicas. Realizou–se, ainda, um panorama sobre 
a Permacultura e seus princípios, elencando as características que a habilitam como 
ferramenta fundamental para mitigação dos processos de degradação ambiental 
atualmente em curso e que permitem sua relação com a educação. Por fim, 
averiguou-se as relações existentes entre diferentes contextos de educação e a 
prática da Permacultura, determinando-se pontos de convergência, que possibilitam 
a aplicação do ferramental como prática educacional e pedagógica. 

Palavras-chave: Educação. Permacultura. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 

We live in a critical moment, in which the threat to life is urgent due to the adopted 
civilization standard. The current environmental crisis is only one of the symptoms of 
a deeper crisis, linked to the development model that generates environmental 
disasters and social injustice in which society is inserted. Such a model, based on 
the mistaken view of the Earth as an inexhaustible source of resources and endless 
waste disposal, has guided us decadently throughout history due to the abusive use 
of fossil fuels, among other factors. It is extremely necessary to discuss alternatives 
that could change this scenario, such as Permaculture, systematized in the 1970s by 
Bill Mollison and David Holmgren, and which can be briefly understood as a system 
for the creation of human communities sustainable, integrating principles of ethics 
and creative design, based on ecology. The present work sought, then, to 
contextualize and relate Permaculture in different spheres of education, namely, 
formal and non - formal. To achieve these objectives, a reflection was made on the 
origin of the environmental crisis and its history (global and national) - as well as on 
the emergence of the environmental movement - indicating Permaculture as a 
possibility for the development of practices that corroborate with global needs, from 
of specific realities. An overview was also made of Permaculture and its principles, 
listing the characteristics that enable it as a fundamental tool to mitigate the 
processes of environmental degradation currently under way that allow its relation 
with education. Finally, the relationships between different educational contexts and 
the Permaculture practice were verified, establishing points of convergence, which 
allow the application of tooling as an educational and pedagogical practice. 

Keywords: Education. Permaculture. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Procurei relembrar, a partir dos primeiros momentos em que a proposta de 

escrever esse memorial foi realizada, quando, de que forma, em que local tive meu 

primeiro contato com o tema de minha dissertação, a Permacultura. Até mesmo o 

momento desse encontro entre Permacultura e eu é uma lembrança agradável, 

posso dizer. Não exatamente doce, mas agradável.  

Como em outras situações da vida, eu me achava em um momento de crise 

profunda de existência, que se combinava e se fundia com uma grande energia 

interior, desejos, vontades e revolta com o mundo que ora estava posto diante de 

mim. Neste ponto, eu estudava o terceiro ano da graduação em Ciências Biológicas 

e nada me parecia correto, em seu lugar, muito menos eu. Nem mesmo descobrir as 

belezas deste planeta e seus habitantes, a mágica da natureza e suas relações, as 

suas nuances, mecanismos, expressões, conseguia suplantar o sentimento que eu 

tinha lá no fundo: o de que o modo como tínhamos vivido até ali não fazia sentido, 

que a nossa vida estava em profundo desequilíbrio, que havia muito sofrimento 

envolvido em tudo isso, para toda a nossa comunidade, e que eu não tinha a menor 

ideia de como tudo isso poderia ser diferente. Eu não sabia nem por onde começar.  

Motivada por um senso, uma busca, um desejo - que tem me acompanhado 

por toda minha trajetória até aqui - de estar livre, de estar em conversa comigo, de 

escutar o que meu corpo e meu espírito querem manifestar, e também motivada 

pelas mais diferentes conversas com verdadeiros amigos e mestres, decidi faltar às 

aulas da faculdade durante uma semana inteira de estudos e participar, naquele 

breve período, da vida acadêmica de outra universidade. Eu queria novos ares, eu 

queria novos saberes, eu procurava respostas, rostos e discursos diferentes.  

Cheguei em Campinas, mais especificamente em Barão Geraldo, pronta para 

o início da semana acadêmica dos estudantes de Biologia da Universidade Estadual 

de Campinas - UNICAMP. Fui gentilmente hospedada por um amigo querido, 

conterrâneo e estudante de lá, que ofereceu uma cama e um chuveiro quentinhos na 

famosa L04A, identificação da república que dividia com outros amigos. Este 

espaço, que naquele momento achei mágico, era nada mais que um apartamento 

pequeno, com um quarto, sala e pequena cozinha. Um local transitório, com quase 
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nada dentro, a não ser boas amizades, criatividade, força de vontade e estudos e 

muita umidade brotando das paredes. 

Da semana de estudos mesmo, eu não me lembro de quase nada! Incrível. 

Lembro muito vagamente dos momentos vividos na república, do campus, do 

transporte, de uma ou outra aula que assisti, das festas e encontros aos quais fui, 

das pessoas que acabei conhecendo. Eu só lembro com nitidez da Permacultura e 

da ebulição de sentimentos que me causou.  

Acredito que existem poucas coisas mais gostosas nesta vida do que se 

deparar com um conhecimento novo, que se quer saber, e poder se debruçar sobre 

isso. Para mim isso é, de certa forma, um tipo de paixão. Naquela semana, naquele 

ano de 2007, em um auditório qualquer, num dia de bonita tarde, o palestrante 

convidado Tomaz Lotufo – do qual acompanho o trabalho belíssimo até hoje, como 

permacultor1 e arquiteto - abriu as portas da minha mente para um tipo de 

conhecimento que, no mesmo instante, se tornaria minha paixão. Ele nos contou 

sobre os problemas que via, mas, sobretudo, sobre técnicas, modos de vida e de se 

fazer que poderiam se configurar em possíveis soluções para a crise ambiental, nos 

mostrou pessoas que estavam vivendo e fazendo diferente. Sem querer (ou por 

querer), ele me apresentou as chaves que abriam a prisão mental na qual eu me 

encontrava e as possibilidades de uma vida que faz mais sentido. Eu sabia que 

havia algo para mim ali, naquelas informações. Eu sabia que era aquilo que eu 

queria fazer, era daquilo que eu queria ser parte. 

Depois disso, regressei à minha rotina, mas nada mais foi igual. De estudante 

e estagiária em crise, à procura de um rumo, um caminho e um norte, me tornei a 

mensageira das boas novas para os colegas que aqui ficaram e que sabia que 

vinham se sentindo tão insatisfeitos quanto eu. Fui apresentando a Permacultura, 

como que dando um presente a eles, assim como eu tinha recebido. Um ato de 

gratidão, de amor, de compartilhar, algo bastante alinhado aos seus pressupostos. 

De acordo com seus sistematizadores, Holmgren e Mollison (1978), a 

Permacultura pode ser conceituada como “sistema integrado de espécies animais e 

vegetais perenes ou que se perpetuam naturalmente e são úteis aos seres 

                                                           
1 Permacultor ou permacultora é aquele(a) que trabalha reunindo conhecimentos de sociedades 
tradicionais com técnicas inovadoras, novas maneira de pensar e organizar as atividades produtivas, 
planejando e formando sistemas multifuncionais eficientes e duradouros, com o objetivo de criar uma 
"cultura permanente", sustentável, baseada na cooperação entre o Homem e a natureza. 
 



15 

humanos” ou ainda como “paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem 

padrões e relações naturais e que, ao mesmo tempo, produzem alimentos, fibras, 

energia, em abundância e suficientes para prover necessidades locais”.  

Essas definições, cunhadas na década de 70 do século XX, no entanto, são 

bastante genéricas e não trazem a ideia do todo assumido pela Permacultura ao 

longo dos anos, nos quais a visão da Permacultura evoluiu de uma agricultura 

permanente ou sustentável, para uma visão de uma cultura permanente sustentável. 

Não convergem nestes conceitos os princípios éticos que passaram a fazer parte 

deste universo e que permitem sua relação com a educação, por exemplo.  

De fato, a Permacultura é o uso do pensamento complexo, sistêmico, de 

princípios de desenho do ambiente – ou de design2, reunião de ideias, habilidades, 

modos de vida, diretrizes comportamentais humanas, constantemente reinventados 

ou desenvolvidos, que nos tornem capazes de prover nossas necessidades e de 

gerar e aumentar capital natural3 abundante para as futuras gerações.  

 

Embora a Permacultura seja uma estrutura conceitual para o 
desenvolvimento sustentável que tem suas raízes na ciência ecológica e no 
pensamento sistêmico, suas bases se estendem a diversas culturas e 
contextos mostrando seu potencial para contribuir para a evolução de uma 
cultura popular de sustentabilidade, através da adoção de diversas soluções 
práticas e empoderadoras (HOLMGREN, 2007, p.6). 

 

Dessa forma, a Permacultura não se resume ao desenho consciente da 

paisagem, técnicas de agricultura orgânica, formas de produção sustentáveis, 

construções ecoeficientes, desenvolvimento de ecovilas4, mas se configura como 

instrumento de projeção, criação, administração e aprimoramento de todos esses e 

                                                           
2 Princípios de desenho ou de design em Permacultura são um conjunto de técnicas de planejamento, 
projeto e manejo do espaço, utilizadas para a criação de ambientes humanos sustentáveis e 
produtivos, em equilíbrio e harmonia com a natureza. São baseados na observação, em ecologia (de 
sistemas), sustentabilidade, no modo de interação, produção e de vida das populações tradicionais 
com a natureza, sempre trabalhando a favor dela, priorizando bons fluxos energéticos na paisagem a 
ser manejada (HOLMGREN, 2002). 
 
3 Capital Natural é a somatória de todos benefícios, serviços ecossistêmicos, frutos da biodiversidade, 
que ecossistemas equilibrados fornecem ao homem. Tangíveis, como água potável, alimento e 
madeira, ou abstratos, como valor espiritual e cultural, que ambientes naturais representam para 
diversas comunidades.  Base na qual toda a economia se apoia e, consequentemente, os limites para 
seu crescimento, sobre a qual é considerada a capacidade do planeta de fornecer os recursos 
naturais que alimentam a economia e de reciclar e absorver seus resíduos (STRUMPF, 2013).  
 
4 Ecovila é um modelo de assentamento humano, urbano ou rural, cujas pessoas envolvidas têm a 
intenção de integrar uma vida social harmônica a um estilo de vida de baixo impacto ambiental, 
sustentável. 



16 

outros esforços humanos realizados em busca de um futuro sustentável 

(HOLMGREN, 2002).   

Suas bases fundamentais, que permitem sua compreensão e avaliação, são: 

a) o Homem está sujeito às mesmas leis da natureza que todos os outros seres (de 

energia, físicas, químicas, da evolução); b) o uso humano dos recursos naturais5 de 

origem fóssil, desde a era industrial, está levando a um crescimento exponencial da 

população, o que também permitiu avanços positivos, como os do campo da 

tecnologia e da medicina, mas tudo isso em um planeta de recursos finitos; c) esse 

tipo de exploração tem nos levado a uma crise, sobretudo ambiental, e colocado em 

cheque nosso modelo mental de sociedades, além de ameaçado a nossa 

sobrevivência no planeta; d) os impactos da sociedade industrial moderna e da 

crescente população humana no planeta, sobretudo em relação à biodiversidade, 

são muito maiores do que as grandes transformações ocorridas nos últimos séculos 

– homem e sua mentalidade são uma força destrutiva poderosa; e) o esgotamento 

de recursos não renováveis culminará no retorno à vida pré-industrial – progressiva 

redução do consumo de energia e recursos e inevitável redução da população 

humana. 

Esquemas representativos, chamados de “flores da Permacultura”, como o 

apresentado na figura 1, têm sido elaborados para demonstrar suas áreas-chave, 

que requerem tranformação para a criação de uma cultura sustentável, focada no 

manejo da natureza e da terra como fonte e palco para aplicação dos seus princípios 

éticos e de design.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Quaisquer insumos de que organismos, populações e ecossistemas necessitem para a sua 
manutenção. Em uma visão utilitarista da natureza, tratam-se de insumos úteis, que se tornam 
recursos a medida em que são explorados economicamente, de forma viável. Podem ser 
classificados em dois grandes grupos: os renováveis (aqueles que, depois de serem utilizados, ficam 
disponíveis novamente, pois participam de ciclos naturais); e os não renováveis (aqueles que, uma 
vez utilizados, não podem ser reaproveitado, ou aqueles cujo período de renovação na natureza 
excedem período de tempo relevante para a existência humana) (BRAGA, et al., 2005). 
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Figura 1 – A Flor do Sistema de Design 

 

 

Fonte: Holmgren (2002) 

 

Os campos mais específicos e que caracterizam uma visão mais ampla, se 

apresentam no entorno da periferia do esquema. A espiral em evolução sugere a 

relação entre os domínios, inicialmente no nível pessoal e local, passando ao nível 

coletivo e global. A estrutura em teia denota a conectividade em rede entre os seus 

elementos, bem como a natureza flexível, variável desse processo integrador 

(HOLMGREN, 2002).  

Diante desses pressupostos, voltei determinada a fazer da Permacultura o 

meu tema de trabalho de conclusão de curso e, com sorte, o tema do meu trabalho 

para uma vida inteira. Tive a maior felicidade ao descobrir que minha chefe, minha 

professora, minha orientadora, a Professora Dra. Waverli Maia Matarazzo 
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Neuberger, não só conhecia a Permacultura como estaria disposta a embarcar no 

desafio que era trabalhar esse tema dentro da universidade, me guiando.  

Digo que era um desafio porque se trata, ainda hoje, de tema desconhecido, 

profundamente transformador a quem se abre verdadeiramente a ele, mas de 

caráter marginal.  

 

[...] Em grande parte, não são apoiados por governo ou negócios, essas 
pessoas estão contribuindo para um futuro mais sustentável, 
reorganizando suas vidas e trabalhando em torno dos princípios de 
design de Permacultura. Desta forma, eles estão criando pequenas 
mudanças locais, mas influenciam direta e indiretamente a ação no 
ambiente mais amplo, agricultura orgânica, tecnologia apropriada, 
comunidades e outros movimentos para um mundo mais sustentável 
(HOLMGREN, 2002, p.31, trad. Nossa). 

 

Desafio maior ainda trabalhar com a mente de uma jovem cheia de ideias, 

questionamentos e conflitos. Complexa, não sei se me confesso ou se me envaideço 

(ou os dois). 

Com bastante esforço, de todos os lados envolvidos, fomos bem sucedidas 

nessa empreitada, que acabou envolvendo e sensibilizando toda minha família, de 

certa forma, porque tal projeto consistiu em transformar a casa dos meus pais em 

um ambiente (de contexto urbano) mais próximo da sustentabilidade, por meio da 

aplicação de várias técnicas de design aplicadas na Permacultura, como 

desenvolvimento de uma horta, captação da água da chuva, pintura com tinta de 

terra, diminuição da geração de resíduos sólidos, diminuição do consumo de água 

tratada, compostagem, dentre outras. Posso dizer que essa foi minha primeira 

experiência prática com o tema, que me colocou onde eu queria estar, com “as 

mãos na massa”, e que me permitiu sentir empoderada6.  

Daí para a frente, nunca mais parei de sonhar com um mundo e pessoas 

melhores, em sentido amplo. Nunca mais pensei, de coração, de verdade, que isso 

não é possível, que não tem jeito das coisas mudarem. Nunca mais deixei de ler, de 

estudar sobre Permacultura (de forma autônoma ou em cursos oferecidos nas 

ecovilas), de querer me envolver, de aproveitar os fóruns para falar sobre o assunto, 

de envolver pessoas, de apresentar o tema para elas. Nunca mais pensei em mim e 

no meu futuro sem pensar nela. Piegas ou não, me emociono ao falar ou pensar 

                                                           
6 Se remete ao verbo empoderar, que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou 
para outrem; ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou 
característica (SIGNIFICADOS, 2018). 
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sobre isso, escrever. É quase uma coisa física, pois sinto quente meu coração, me 

enche de ternura, de compaixão, de esperança.  

Tive outras experiências práticas com Permacultura e algumas poucas 

oportunidades, por ora, para falar sobre o assunto dentro da academia, por meio do 

meu trabalho como docente. Algum tempo atrás me uni a um grupo muito 

interessante, composto por agricultores urbanos, onde tive oportunidade de 

conhecer pessoas maravilhosas e que também estão nesta jornada, neste caminho, 

descobrindo o tema e suas tantas possibilidades. Uns mais experientes, outros 

menos, todos com algo a contribuir e vontade de fazer e aprender. Fizemos 

intervenções junto a uma comunidade em Santo André, região metropolitana de São 

Paulo, no sentido de aplicar preceitos de design e éticos que permeiam a 

Permacultura, e com objetivos de melhorar a qualidade de vida dessa comunidade 

e, no final, de todos nós. Nesta experiência, envolvemos também a escola 

pertencente a essa comunidade, algo que para mim foi muito instigante e que abriu 

meus olhos para a relação entre a Permacultura e a educação. O que acabou me 

trazendo até o mestrado, de fato.   

Depois de muito refletir, resolvi que queria encarar esse desafio novamente, o 

de trazer o tema para a academia, agora no nível da pós-graduação, da produção 

científica, no curso de educação. Decidi isso porque considero uma forma relevante 

de discutir e difundir o tema, com pessoas que poderão contribuir, apontar caminhos 

e fazer críticas, expandir o diálogo. Além disso, é uma oportunidade para que eu 

continue fazendo a coisa que mais gosto na vida, que é estudar e conhecer o tema 

que mais me interessa. Mas, vejo que aí também se soma uma outra coisa, que é a 

possibilidade de unir outras paixões: pela educação e pelo ensinar.  

Se por um lado acredito que a Permacultura pode mudar as pessoas e, por 

consequência, o mundo, por outro eu acredito que sua principal aliada é a educação. 

Não necessariamente por meio da escola, como tradicionalmente a concebemos, 

formal, embora nesse contexto possa ocorrer e ocorra sem qualquer problema. Mas, 

a Permacultura tem todas as condições e características para romper com a 

institucionalização do conhecimento. Porém, de forma nenhuma, deve ou se quer 

que se dissocie da educação e de seu poder transformador da realidade.  

Diante do contexto de agravamento da degradação e crise ambiental, cujas 

origens remontam à Revolução Industrial (segunda metade do século XVIII), a 

reflexão sobre as posturas e práticas sociais se faz extremamente necessária e deve 
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perpassar pela discussão acerca dos modos de vida contemporâneos, de consumo, 

produção, exploração dos recursos naturais, das relações de trabalho estabelecidas, 

dos modelos econômicos e de desenvolvimento escolhidos, dentre outros aspectos. 

Tal reflexão necessita estar atrelada fortemente à educação, a qual pode se 

manifestar como instrumento de transformação da realidade, promotora do 

florescimento da mentalidade (individual e coletiva), habilidades, competências e 

comportamentos sustentáveis, que já são exigidos de nós e que temos que 

desenvolver para superar os desafios ambientais atuais, assim como dos que se 

anunciam.  

Uma das funções da educação abrange a mediação para vida ou a 

preparação para ela. Olhando-se por este prisma, de uma maneira mais ampla, isso 

significa o ensino do saber viver dentro de uma realidade e de um ecossistema. 

Dessa forma, entende-se como essencial a educação para o relacionamento 

harmonioso com o ambiente e para a descoberta e vivência plena de todas as 

relações desenvolvidas nele, possibilitando menor geração de impactos negativos, 

manutenção da diversidade de relacionamentos, ecossistemas, ambientes, seres e 

ações distribuídas na teia. 

 Nesse sentido, a educação para a sustentabilidade envolve ações, 

pressupostos e conceitos que relacionam meio natural com o social, o papel dos 

diversos atores envolvidos e formas de organização social baseadas em maneiras 

alternativas de se viver, em uma perspectiva que prioriza novo entendimento do que 

são crescimento e desenvolvimento, demonstrando que estes dois paradigmas não 

estão ligados necessariamente e de forma pungente ao caráter econômico, dando 

ênfase na sustentabilidade socioambiental.  

A Permacultura apresenta rupturas com esse atual modelo, a saber: por meio 

da promoção da alteridade, empatia, autonomia, colaboração e cooperativismo. De 

forma crescente, conecta educação, esse conjunto de atores, processos e sistemas 

de ensino, de produção de conhecimento, de profissionais, em uma interação 

multidisciplinar e abrangente.  

É isso, de certa forma, que quero ser capaz de mostrar. Quero evidenciar 

como esses universos se unem, se complementam e tornam as coisas passíveis de 

mudar.  

É muito interessante e prazeroso resgatar essas memórias, agora sob as 

perspectivas de pesquisadora e estudante do mestrado, pois me dou conta de que 
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tenho buscado há tempos uma alternativa para a crise multifatorial em que vivemos, 

e que tal busca faz parte da pessoa em que me constituí, pois me levou à 

investigação de vários caminhos e saberes que se entrelaçam e que, principalmente, 

faz parte das minhas reflexões acerca da importância e função social da profissão 

que escolhi exercer, das minhas reflexões acerca da escola, da educação, da 

pedagogia, das metodologias e práticas didáticas relacionadas. 

No curso de Ciências Biológicas, mais nas aulas referentes a licenciatura, 

comecei a fazer as primeiras relações e aproximações entre as áreas da 

Permacultura e Educação. A constatação das possibilidades de uso da Permacultura 

e de seus princípios éticos e de design no fazer pedagógico começaram a emergir, 

no passo em que construía mais conhecimentos acerca do ensino e aprendizagem. 

Esse breve relato de minhas experiências e trajetória particulares, que me 

constituíram, e que me conduziram a essa pesquisa sobre as possibilidades de 

educação que se delineiam a partir do universo conceitual e de reflexão da 

Permacultura, bem como suas possíveis relações com a educação em contexto 

formal e não-formal (entendida aqui como educação escolar e não escolar), auxilia a 

compreender as escolhas dos autores que basearam minhas reflexões, bem como 

minha atuação como permacultora e docente. 

A partir disso, sou impulsionada a buscar a transformação, a produção e 

construção do conhecimento como essência da escola e do fazer educacional.  

A presente pesquisa nasce, substancialmente, das reflexões que foram 

tecidas ao longo da minha formação e atuação docente. Ela também é pautada no 

relato de permacultores, que possuem práticas destacadas envolvendo 

Permacultura e Educação.  

Por meio da metodologia de pesquisa qualitativa e análise bibliográfica,  

busquei nesta pesquisa verificar que percepções emergem quando avaliamos a 

questão sob as perspectivas da ética e relativas ao design da paisagem, que 

envolvem a Permacultura, evidenciando as possibilidades de relacionamento com a 

educação e aprendizagem, em diferentes contextos, contribuindo para a formação 

voltada à sustentabilidade.  

De acordo com algumas características descritas por Ludke e André (1986), a 

abordagem utilizada nesta investigação se configura como pesquisa qualitativa, uma 

vez que: a) teve o ambiente natural como fonte direta de coleta de dados, para a 

qual a pesquisadora é instrumento preponderante; b) os dados coletados são 
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predominantemente descritivos; c) a análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo. As descrições da abordagem por pesquisa qualitativa feitas por Godoy 

(1995), corroboram as características elencadas: 

 

[...] pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 
possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres 
humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos 
ambientes. [...] Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando captar o 
fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 
considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados 
são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno 
(GODOY, 1995, p. 21). 

  

Dessa forma, busco retratar práticas e reflexões destacadas de permacultores 

reconhecidos pelos seus pares, com objetivo geral de enriquecer o debate sobre 

novas possibilidades de construção do conhecimento na relação didático-

pedagógica com estudantes, oferecer a outros permacultores, professores e demais 

atores da comunidade acadêmica, as contribuições para a relação entre contextos 

educacionais distintos, sustentabilidade e crise ambiental, ética, filosofia e práticas 

de desenho humano da paisagem. 

Tive, ainda, como objetivos específicos da pesquisa, que complementam e 

balizam a questão central, já apresentada: 

 

1. Realizar uma revisão da literatura sobre a crise e o histórico da questão 

ambiental mundial e brasileira; 

2. Trazer à tona a Permacultura, ou seja, seus conceitos, autores, 

pressupostos e hipóteses fundadoras, princípios éticos e de design; 

3. Refletir sobre as potencialidades da Permacultura no processo 

educativo como possibilidade de trabalho efetivo no contexto formal e não-

formal de educação. 

 

Assim sendo, procurei realizar algumas discussões nos próximos capítulos 

sobre crise ambiental, sustentabilidade, Permacultura, educação, e suas 

possibilidades. 
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2 A CRISE AMBIENTAL: MEIO AMBIENTE COMO FONTE DE RECURSOS E 

RECIPIENTE DE RESÍDUOS 

 

 

A origem dos problemas ambientais provocados pelo ser humano encontra-se 

na forma como o homem se utiliza do meio ambiente para obter recursos naturais, 

que satisfaçam suas necessidades e desejos (quer sejam consumidos diretamente, 

quer sejam convertidos na produção de bens e serviços), bem como nas 

capacidades da natureza em absorver os resíduos, ou seja, matéria e energia não 

aproveitados (BARBIERI, 2011).  

Nem sempre o consumo humano de recursos naturais gerou impactos 

ambientais negativos significativos, com consequente degradação ambiental, em 

virtude do tamanho reduzido da população humana, da escala pequena de consumo 

e de produção e da maneira como os seres humanos se relacionavam com a 

natureza. Antigamente, os povos se sentiam parte dela e, por este motivo, 

apresentavam comportamento mais prudente em relação ao ambiente e utilizavam 

seus recursos de forma frugal. Além disso, a poluição que era gerada ficava 

concentrada em áreas específicas e era absorvida com facilidade, pois era 

basicamente de origem orgânica (BARBIERI, 2011). 

Com o passar do tempo, surgiu uma concepção antropocêntrica de que o ser 

humano estaria apartado dos demais elementos naturais e da própria natureza, uma 

vez que conseguia dominá-la - primeiro por meio do fogo, depois por meio do 

advento de ferramentas que aumentavam a sua força, capacidade de construir 

abrigo e caçar, posteriormente por meio da domesticação de animais e agricultura, 

criação de aglomerados humanos e cidades e, por fim, por meio do avanço da 

tecnologia e industrialização (FOGAÇA; CUBAS; TAVEIRA, 2017).  

Boff (2012), conceitua o antropocentrismo como o ato de “colocar o ser 

humano no centro de tudo, como rei e rainha da natureza, o único que tem valor. 

Todos os demais seres somente ganham significado quando ordenados a ele”.    

 

(...) O que agrava o antropocentrismo é o fato de colocar o ser humano fora 
da natureza, como se ele não fosse parte dela e não dependesse dela. A 
natureza pode continuar sem o ser humano. Este não pode sequer pensar 
em sua sobrevivência sem a natureza. Além do mais, ele se colocou acima 
da natureza, numa posição de mando, quando, na verdade, ele é um elo da 
corrente da vida (BOFF, 2012, p. 69). 
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Avançando-se no tempo e omitindo-se as várias revoluções científico-

tecnológicas pelas quais passou a humanidade desde o seu surgimento - cada qual 

acrescentando mais indivíduos, maior capacidade produtiva e consumo - podemos 

citar a Revolução Industrial como marco importante para intensificação dos impactos 

ambientais (FOGAÇA; CUBAS; TAVEIRA, 2017). 

Tal processo, que se iniciou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII 

e expandiu-se pelo mundo no século XIX, promoveu crescimento econômico e 

trouxe perspectivas de maior geração de riquezas; por outro lado, provocou 

profundas alterações no meio ambiente - alta concentração populacional, 

urbanização acelerada e não planejada, consumo desenfreado de recursos naturais, 

poluição e contaminação de todos os tipos, crescimento e inchaço das cidades, 

dentre outros (FOGAÇA; CUBAS; TAVEIRA, 2017). 

A partir da Revolução Industrial, surge uma diversidade de substâncias e 

materiais que não existiam na natureza, conforme aponta Barbieri (2011). 

 

Milhões de substâncias químicas foram sintetizadas e esse número não 
para de crescer. A era industrial alterou a maneira de produzir degradação 
ambiental, pois ela trouxe técnicas produtivas intensivas em material e 
energia para atender mercados de grandes dimensões, de modo que a 
escala de exploração de recursos e das descargas de resíduos cresceu a 
ponto de ameaçar a possibilidade de subsistência de muitos povos, da 
atualidade e das gerações futuras (BARBIERI, 2011, p. 5). 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a maneira como produção e consumo 

ocorrem, desde então, não só exigem recursos, mas geram quantidades vultuosas 

de resíduos, ameaçando a capacidade de suporte7 do planeta.  

 
[...]há diversos sinais de que a Terra já está nos limites de sua capacidade 
para suportar as espécies vivas. Entre esses sinais estão os diversos 
problemas ambientais provocados pelas atividades humanas que vêm se 
agravando ao longo do tempo, sendo que alguns já adquiriram dimensões 
globais ou panetárias, como a perda de biodiversidade, a redução da 
camada de ozônio, a contaminação das águas, as mudanças climáticas 
decorrentes da intensificação das emissões de gases do efeito estufa e 

                                                           
7 É o número de indivíduos (seres humanos e outras espécies) que podem viver em uma determinada 
área, considerando os seus limitados recursos naturais e sem que ocorra a degradação do meio 
ambiente natural, sociocultural e econômico. É o nível de utilização dos recursos naturais (renováveis 
ou não) que um sistema ambiental ou um ecossistema pode suportar, garantindo-se a 
sustentabilidade e a conservação de tais recursos e o respeito aos padrões de qualidade ambiental. 
Está relacionada ao tempo que os recursos levam para se regenerar naturalmente e pode-se dizer 
que a capacidade de suporte de utilização de um recurso foi ultrapassada quando ele começa a ser 
consumido mais rapidamente do que pode ser restabelecido. 
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outros. O resultado desse quadro caracterizado pela escalada dos 
problemas ambientais de toda ordem é o comprometimento do próprio 
futuro da Terra e de todos os seres vivos, e não apenas os humanos 
(BARBIERI, 2011, p. 5). 

  

Embora essa escalada de problemas tenha ocorrido, a exploração industrial 

continuou inalterada durante o século XIX e grande parte do século XX, fomentada 

pelas concepções: a) de que os recursos naturais eram ilimitados, assim como a 

possibilidade de crescimento econômico; b) de que o ser humano poderia ser 

separado dos demais elementos da natureza; c) de que a natureza existia para 

servir aos seres humanos.  

Tais concepções só passaram a ser questionadas, de forma significativa, a 

partir da década de 60 do século XX, por conta da maior exposição na mídia, a crise 

do petróleo (que suscitou o debate acerca da finitude de recursos), maior 

abordagem da comunidade científica sobre o assunto e clima de pessimismo gerado 

pela Segunda Guerra Mundial (ocorrida entre 1939 e 1945). A evolução dessa 

contestação, que se deu de maneira lenta e processual, imprimiu uma longa 

trajetória, verificada ainda nos dias atuais.  

  

2.1 Evolução da consciência ambiental e breve histórico do movimento pró 

meio ambiente: sementes e frutos da década de 60 do século XX 

 

A crescente industrialização, o alto consumo de bens e serviços para aplacar 

o efeito emocional desastroso causado pela Segunda Grande Guerra, a 

consequente produção maciça de resíduos de todos os tipos, culminaram em 

eventos como os de 1952, em Londres, quando os efeitos da degradação ambiental 

foram relacionados aos graves problemas de saúde apresentados pelas populações 

ao redor do globo. Na ocasião, a população londrina vivenciou o fenômeno que ficou 

conhecido como “Smog” (junção das palavras da língua inglesa "smoke" ou fumaça, 

e "fog", ou nevoeiro), um tipo muito intenso de poluição atmosférica, derivada de 

emissões de veículos de combustão interna e de emissões gasosas industriais 

oriundas da queima de carvão para produção de energia. Capaz de ser visto e 

sentido, esse fenômeno extremamente prejudicial, causador de doenças 

cardiorrespiratórias, foi responsável por inúmeras mortes prematuras (PELICIONI, 

2014). 
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Preocupada com eventos como este, que davam o sinal da gravidade das 

alterações provocadas pelos seres humanos no ambiente até então, e com o 

aumento da população e do consumo dos recursos naturais (e a possibilidade de 

seu esgotamento no futuro), a comunidade científica da década de sessenta soa o 

alarme e faz desses anos o que seria o marco inicial do movimento pró meio 

ambiente.  

Em 1962, a bióloga Rachel Carson publicou o livro intitulado “Silent Spring” ou 

“Primavera Silenciosa”, no qual apontava o uso indiscriminado de dicloro difenil 

tricloroetano (DDT)8 como um fator preponderante para a morte e desaparecimento 

de espécies, principalmente de aves, denotando a capacidade deletéria desse tipo 

de substância. A autora denunciou que esse agrotóxico, além de acarretar sérios 

riscos de câncer e de outras doenças em seres humanos, contaminaria o solo a tal 

ponto que na primavera não se ouviria mais o canto dos pássaros, uma vez que 

estes teriam sido exterminados pelo amplo uso do inseticida para proteger a colheita 

contra os insetos, sua base alimentar (PILGER, 2013).  

De acordo com Dias (2006), nos anos que se seguiram vários estudos acerca 

dessa substância foram realizados e seus resíduos foram encontrados em locais 

muito distantes de onde fora aplicada, como em pinguins e ursos polares do ártico e 

em baleias na Groenlândia, o que culminou com a proibição9 do seu uso em mais de 

40 países. 

Como ressalta Pilger (2013), “o livro ajudou a abrir espaços para o movimento 

ambientalista que se seguiu”. 

Em 1968, em Roma, na Itália, ocorre a formação do “Clube de Roma”, um 

grupo de pessoas ilustres (membros da comunidade científica, acadêmica, política, 

empresarial, financeira, religiosa, cultural), que se reuniu para debater assuntos 

relacionados à política, economia e, sobretudo, meio ambiente e desenvolvimento. 

Nessa ocasião, mais de 30 especialistas de diversos países realizam estudos e 

análises da situação dos recursos naturais do planeta (PILGER, 2013).  
                                                           
8 A ação do DDT é não-seletiva, ou seja, destrói pragas, mas também outras espécies da fauna e 
flora. Além disto, pode permanecer no ambiente por até 20 anos sem alteração de sua estrutura 
molecular, apresenta grande poder de diluição na água. Sua ação imediata e residual tem poder de 
contaminar todo manancial da região onde é empregado, atingindo toda a cadeia alimentar. Em seres 
humanos, causa danos aos os sistemas imunológico e neurológico (ANVISA, 2018). 

 
9 Na Suíça, o DDT foi proibido desde 1939; nos Estados Unidos, desde 1972. No Brasil, o produto foi 
proibido em lavouras em 1985, pelo Ministério da Agricultura; para qualquer tipo de uso, em 1998, 
pelo Ministério da Saúde; e só foi totalmente banido após o país se tornar signatário da Convenção 
de Estocolmo, em 2004 (ANVISA, 2018). 
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Ainda nesse mesmo ano, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) promoveu em Paris, França, uma 

conferência sobre a conservação e o uso racional dos recursos da biosfera, cujo 

fruto viria a ser, em 1971, o lançamento do Programa Homem e a Biosfera 

(Programme on Man and the Biosphere – MAB), cujo objetivo é a cooperação 

científica entre países para estudos sobre o homem, meio ambiente e possíveis 

soluções para conter os efeitos da degradação ambiental. Por meio do programa se 

instituiu a criação de unidades de conservação conhecidas como Reservas da 

Biosfera10, ao redor do mundo. O Brasil aderiu ao programa em 1974 e possui, 

atualmente, seis reservas, das 482 existentes no mundo (UNESCO, 2017). 

Em 1968, a Assembleia das Nações Unidas decidiu realizar uma conferência 

mundial sobre o meio ambiente humano. Em 1972, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) realizou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente, em Estocolmo, Suécia, a convenção na qual, pela primeira vez, as 

questões e preocupações ambientais globais foram tratadas em nível mundial 

(PELICIONI, 2014). 

Como visto, esses eventos tiveram impacto e influência profundos no início da 

criação da consciência do meio ambiente e envolvimento da sociedade com os 

assuntos ambientais. Todos foram fundamentais para delinear uma estratégia de 

enfrentamento dos problemas ambientais na década de 1970, como evidencia 

Pelicioni (2014). 

 

Se a década de 1960 pode ser considerada como o período de mobilização, 
a década de 1970 marcou a construção de uma nova fase no mundo, em 
que a responsabilidade pela sustentabilidade disseminou-se entre diversos 
atores sociais (PELICIONI, 2014, p. 433). 

 

Em 1972, o Clube de Roma apresentou a conclusão de um estudo sobre as 

implicações do contínuo crescimento mundial em um relatório intitulado “The Limits 

to Growth” ou “Limites do Crescimento”, que aponta escassez de recursos naturais e 

                                                           
10 Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que visa a descoberta de soluções para 
problemas ambientais. Cada reserva é uma coleção representativa dos ecossistemas terrestres ou 
marinhos, característicos da região onde se estabelece, e busca otimizar a convivência homem-
natureza por meio de projetos de preservação, pela convivência com áreas vizinhas, pelo uso 
sustentável de recursos. A Reserva é um centro de monitoramento, pesquisas, educação ambiental, 
gerenciamento de ecossistemas, centro de informação e de desenvolvimento profissional dos 
técnicos em seu manejo. O trabalho de gerenciamento das reservas é realizado pelo conjunto 
instituições governamentais, não governamentais e centros de pesquisa (BRASIL, 2018). 
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níveis de produção perigosos até o ano de 2100, se considerado o ritmo de 

crescimento da humanidade. Tal relatório gerou polêmicas e críticas por ser 

considerado por muitos como catastrofista, mas o fato é que mobilizou governos, 

organizações internacionais e desencadeou movimento sobre as questões 

ambientais, no tocante à exploração e ao esgotamento de recursos naturais e 

geração de efluentes e rejeitos (PILGER, 2013). 

Baseado em simulações realizadas em um modelo computacional que 

reproduz o sistema mundial, o relatório afirma que caso a humanidade não consiga 

realizar mudanças significativas, de ordem física e socioeconômica, a produção 

industrial e a população irão crescer rapidamente, mas decrescer depois, durante o 

próximo século. A tese defendida no relatório é a de que a produção decrescerá 

devido à escassez e esgotamento de recursos naturais, e de que a população 

enfrentará a diminuição dos alimentos disponíveis, com consequente elevação da 

taxa de mortalidade (MEADOWS, et al., 2006). 

Realizando a modelação de vários cenários, os autores do documento 

examinaram cinco fatores básicos e suas interações, que determinam o limite de 

crescimento neste planeta: aumento da população, produção agrícola, depleção de 

recursos não renováveis, produção industrial e geração de poluição. Em todas as 

simulações sempre haverá crise de abastecimento decorrente do crescimento 

econômico: 1) Com a duplicação dos recursos naturais haveria colapso da 

população, pois o elevado crescimento industrial sustentado pela maior oferta de 

recursos elevaria o nível de poluição para além da capacidade de assimilação do 

meio ambiente, o que aumentaria a taxa de mortalidade e reduziria a produção de 

alimento; 2) Se os recursos fossem ilimitados, o colapso ocorreria por conta do 

aumento de poluição (MEADOWS; et al., 2006).  

Com essa análise pessimista, esses autores defendem um estado de 

crescimento zero para a sociedade humana e, após 46 anos da publicação do 

relatório, afirmam que a sua mensagem ainda é válida (THE LIMITS, 2018). 

Sobre o documento, Barbieri (2011) explicita ainda: 

 

Os relatórios do Clube de Roma são expressões típicas neomalthusianas11 
que tiveram destaques tanto no meio acadêmico quanto na grande 

                                                           
11Em “Ensaio sobre o princípio da população” (1798), Thomas Robert Malthus conclui que, sem 
controle, a população aumenta em progressão geométrica, enquanto meios de subsistência 
aumentam aritmeticamente, resultando em escassez de alimentos. Segundo o autor, não haveria 
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imprensa e contribuíram para divulgar o pessimismo sobre as possibilidades 
de a terra sustentar o crescimento econômico. Como resultado dessa 
análise pessimista, esses autores defendem um estado de crescimento zero 
para a sociedade humana, uma proposta que só poderia interessar aos 
países desenvolvidos, daí porque o relatório de 1972 do Clube de Roma e 
os que vieram depois foram duramente criticados nos demais países 
(BARBIERI, 2011, p. 12). 

 

A Permacultura foi uma das alternativas ambientais que emergiram dessa 

primeira grande onda de conscientização ambiental moderna, seguindo o 

direcionamento apresentado pelo Clube de Roma e os choques ou crises do 

petróleo12, ocorridas em 1973 e 1979 (HOLMGREN, 2002). 

Dessa forma, a permacultura é baseada na hipótese de uma progressiva 

redução do consumo de energia e recursos, e inevitável redução da população 

humana, pois observa: que a extração de combustiveis fósseis, não renováveis, ao 

longo da era industrial é a principal causa da explosão do crescimento populacional 

e da tecnologia nas sociedades modernas; que os impactos da sociedade industrial 

ao redor do planeta, bem como os impactos causados pelo número crescente de 

seres humanos são comparáveis aos impactos de grandes catástrofes naturais; que 

a crise ambiental decorrente é real e de grande magnitude, com capacidade para 

transformar a sociedade industrial global moderna, afertando seu bem estar e 

sobrevivência; que o esgotamento dos combustíveis fósseis resultará em retorno 

gradual aos sistemas que podem ser observados na natureza e nas sociedades pre 

industriais, dependentes de energias renováveis (MOLLISON; HOLMGREN,  1978).    

Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia, com objetivo de promover a preservação 

                                                                                                                                                                                     

como restabelecer equilíbrio entre oferta e demanda, seja com guerras, doenças ou outros, pois ele 
não acreditava na capacidade humana, sobretudo dos mais pobres, em refrear seus impulsos, por 
moralidade ou controle de natalidade. Argumentava que os pobres são os maiores responsáveis pela 
degradação da natureza e, por isso, era contra políticas públicas que os beneficiassem (BARBIERI, 
2011).   
 
12 O choque do petróleo de 1973 teve motivações políticas, quando os Estados Unidos da América e 
países europeus declararam apoio a Israel na Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), contra Egito e 
Síria, e sofreram retaliações e embargos das vendas de petróleo. A produção sofreu redução em 
tempos de alta demanda e o preço do barril subiu cerca de 400% em três meses, de US$2,90 para 
US$11,65. O governo norte-americano passou a controlar a oferta da gasolina vendida no país e o 
embargo durou até março de 1974. Os países ricos foram obrigados a reduzir os gastos públicos e as 
importações de petróleo, além de elevar suas taxas de câmbio para preservar suas contas externas, 
além de buscar outras formas de geração de energia. Já a crise de 1979, decorreu da paralisação da 
produção petrolífera do Irã, por consequência da Revolução Islâmica liderada pelo aiatolá Khomeini. 
O preço médio do barril explodiu, chegando a US$40. Nações desenvolvidas realizaram movimentos 
de altas generalizadas de suas taxas de juros. Os preços do petróleo permaneceram elevados até 
1986, quando se reestabeleceram (IPEA, 2010). 
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e melhoria do ambiente humano ao redor do planeta, iniciando a busca de uma nova 

relação entre meio ambiente e desenvolvimento. Decorreram desse encontro 

avanços positivos na pauta ambiental, como a elaboração da Declaração sobre o 

Meio Ambiente Humano (com 26 princípios orientadores para legislação dos países 

e relações internacionais), um plano de ação com 110 recomendações (gerando 

infraestrutura internacional para a gestão ambiental global), e a criação do Programa 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente - PNUMA (centralizando as ações da ou 

em relação as questões ambientais), além de um Fórum de Debates sobre 

Desenvolvimento (PILGER, 2013; BARBIERI, 2011). 

Nessa conferência, os países desenvolvidos apresentaram propostas para a 

delimitação do crescimento para os países em desenvolvimento, alegando interesse 

em preservar os recursos naturais estratégicos existentes, como o petróleo, e 

preocupação com a poluição. Já os países em desenvolvimento apresentaram 

considerações antagônicas, e defendiam o direito de usar seus recursos para 

crescer e ter acesso aos padrões de bem-estar alcançados pelas populações dos 

países ricos, alegando que suas propostas seriam estratagemas para conter o 

crescimento industrial dos países em desenvolvimento (PILGER, 2013; BARBIERI, 

2011). 

De acordo com Barbieri (2011), a contribuição mais significativa da 

Conferência de Estocolmo de 1972 foi “gerar um novo entendimento sobre os 

problemas ambientais e o modo como a sociedade prevê a sua subsistência”, 

colocando em pauta a relação entre meio ambiente e formas de desenvolvimento, 

de modo que não se considera mais um sem o outro, originando o que conhecemos 

por “desenvolvimento sustentável”. 

Na década de 80, o marco foi a criação da Comissão Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), em 1983, por meio da Assembleia Geral da 

ONU, após uma sucessão de eventos de cunho ambiental menores. 

Presidida por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra da Noruega à época, 

em 1987 a comissão apresentou o resultado de seus trabalhos e sua principal 

contribuição, a publicação do “Relatório Brundtland” e do documento 

intitulado “Nosso Futuro Comum” (tradução do título original “Our Common Future”), 

que cunhou a definição mais conhecida e utilizada atualmente de desenvolvimento 

sustentável como “aquele que atende as necessidades do presente, sem 
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comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades”.  

Essa definição traz, em si, noções de equidade entre as pessoas, das 

gerações atuais e futuras, limites (para que não se explore o planeta além de sua 

capacidade de suporte e resiliência13) e eficiência (uso inteligente dos recursos 

naturais).  

Tais documentos reafirmaram a nova visão negativa que surgira, pós 

Segunda Guerra, do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e almejado pelas nações em desenvolvimento – calcada em uso 

excessivo dos recursos naturais, incapaz de considerar a capacidade de suporte do 

planeta e de recuperação dos ecossistemas – e apontaram para a incompatibilidade 

entre desenvolvimento sustentável e padrões de produção, consumo e concepção 

de desenvolvimento atrelado ao crescimento da economia (mensuração única e 

exclusivamente do produto interno bruto, PIB, para definição do desenvolvimento de 

uma sociedade). 

Nas décadas de setenta e oitenta – também marcadas pela crise do petróleo, 

intensificação dos programas nucleares europeus (e da geração dos resíduos 

altamente tóxicos e perigosos oriundos desse tipo de energia), ocorrência de 

grandes acidentes ambientais pelo mundo14, e surgimento de organizações não 

governamentais - ONG’s (atuando como fiscalizadoras da atuação governamental e 

do segundo setor15, em relação ao meio ambiente) - caracterizaram-se pela 

institucionalização da questão ambiental na agenda internacional.  

                                                           
13 Resiliência, termo derivado da ecologia, é a capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio, 
sem a intervenção humana, após ter sofrido um distúrbio ou perturbação significativa, ou seja, é a sua 
capacidade de recuperação (VEIGA, 2010). 
 
14 Na década de 70 e 80 ocorreram terríveis desastres ambientais. Os mais significativos, em termos 
de impacto socioambiental foram: a) Seveso, Itália (1976) - a fábrica Hoffmann-La Roche libera densa 
nuvem de produtos tóxicos na atmosfera, obrigando 733 pessoas a se retirarem da região; b) Bophal, 
Índia (1984) - morte de 3 mil pessoas e intoxicação de mais de 200 mil causada por vazamento de 25 
toneladas do gás isocianato de metila, pesticida da fábrica Union Carbide; c) Chernobyl, ex URSS 
(1986) - explosão de reator nuclear na usina, que além de matar imediatamente 32 pessoas, causou 
doença radioativa em outras milhares de sobreviventes e contaminou área extensa na Ásia, Europa e 
Escandinávia; d) Goiânia, Brasil (1987) – contaminação radioativa por Césio-137, em decorrência de 
manipulação inadequada de equipamento de radioterapia abandonado, o que atingiu várias pessoas, 
com óbitos; e) Alasca, EUA (1989) – petroleiro Exxon Valdez provoca grande derramamento 
(PILGER, 2013).       
 
15 De acordo com Bento (2010), o segundo setor abrange o mercado, composto por empresas 
privadas que praticam a venda de bens e serviços, e tem como principal característica a finalidade 
lucrativa e o acúmulo de capital. 
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Embora esse período tenha sido muito fértil para o debate e na esfera 

institucional (inclusive com forte desenvolvimento da legislação ambiental, com 

inúmeras leis vigorando até os dias atuais16), e tenha promovido a inclusão do 

planejamento ambiental nas organizações do setor privado, a postura do segundo 

setor permaneceu reativa frente à mudança paradigmática que se anunciava, 

valendo-se de uma abordagem de controle da poluição gerada, por meio da da 

correção dos problemas e impactos ambientais ocasionados por tecnologia de “fim 

de tubo” ou “end of pipe”, ou seja, buscando captar a poluição e os resíduos e 

rejeitos com ações pontuais e desarticuladas, depois que foram gerados, ao final do 

processo produtivo, antes que fossem lançados ao ambiente (quando não, atuando 

em ordem de remediar ou compensar a degradação causada), com mera finalidade 

de cumprir as recentes legislações promulgadas (BARBIERI, 2011).   

Ainda durante a década de 1980, na sua porção final, a conscientização 

pública sobre o efeito estufa e o aquecimento global desencadeou uma segunda 

onda de ambientalismo, o que acelerou o interesse pela Permacultura (HOLMGREN, 

2002). 

Em 1988, a ONU Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) criaram o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas 

(IPCC), fonte importante de informação científica relacionada ao tema. O principal 

instrumento internacional neste assunto, a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), foi adotado em 1992. O Protocolo de Kyoto, 

que estabelece metas obrigatórias para 37 países industrializados e para a 

comunidade europeia para reduzirem as emissões de gases estufa, foi adotado em 

1997 (ONU, 2018). 

Na década de noventa, que ficou marcada como a terceira onda do 

ambientalismo, ocorre a consolidação da questão ambiental como variável 

importante para o desenvolvimento da sociedade.  

Como marco principal, temos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (também conhecida como “Eco-92”, “Cúpula da 

Terra”, “Cimeira do Verão”, “Conferência do Rio de Janeiro” ou “Rio 92”), sediada no 

Rio de Janeiro, que reuniu mais de cem chefes de Estado para debater o 

                                                           
16 No Brasil, por exemplo, na década de 70 é criado instrumento que visa o controle da poluição 
oriunda de atividades industriais (Decreto-Lei 1.413, de 14/08/1975). Já na década de 80, a política 
pública de caráter ambiental mais importante é implementada, a Política Nacional de Meio Ambiente 
(Lei n 6.938, de 31/08/81). 
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desenvolvimento sustentável e colocou o assunto diretamente na agenda pública, de 

maneira nunca antes feita.  

A partir de 1992, a relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento e a 

necessidade imperativa para o desenvolvimento sustentável foi vista e reconhecida 

em todo o mundo, seus princípios passam a estar implícitos em muitas das 

conferências17 da ONU. Discutiram-se temas como clima, água, transporte 

alternativo, turismo, reciclagem, dentre outros (ONU, 2018).  

Outra grande contribuição dessa conferência foi o surgimento da “Agenda 

21”, documento propositivo com práticas e técnicas de desenvolvimento sustentável 

para nações, estados e cidades. O Ministério do Meio Ambiente (2018), define esse 

plano de ação como “um instrumento de planejamento para a construção de 

sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”. A Organização das 

Nações Unidas no Brasil complementa essa conceituação, destacando o caráter 

abrangente dessa iniciativa. 

 
Na Agenda 21, os governos delinearam um programa de ação detalhado 
para afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento 
econômico, direcionando para atividades que protejam e renovem os 
recursos ambientais, do qual o crescimento e o desenvolvimento 
dependem. Mas a Agenda 21 foi além das questões ambientais para 
abordar os padrões de desenvolvimento que causam danos ao meio 
ambiente. Elas incluem: a pobreza e a dívida externa dos países em 
desenvolvimento; padrões insustentáveis de produção e consumo; pressões 
demográficas e a estrutura da economia internacional. O programa de ação 
também recomendou meios de fortalecer o papel desempenhado pelos 
grandes grupos – mulheres, organizações sindicais, agricultores, crianças e 
jovens, povos indígenas, comunidade científica, autoridades locais, 
empresas, indústrias e ONGs – para alcançar o desenvolvimento 
sustentável (ONU, 2018). 

 

A Agenda 21 apresenta uma série de programas de ação, distribuídos em 40 

áreas: política econômica; cooperação internacional; combate à pobreza; controle 

demográfico; proteção da atmosfera; combate ao desmatamento; combate à perda 

de solo e a desertificação; prevenção da poluição da água e do ar; combate à 

destruição das populações de peixes; promoção de gestão segura de resíduos 

tóxicos; entre outros (ONU, 2018; AGENDA, 2012). 

                                                           
17 Incluindo a Segunda Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos (Istambul,1999); a 
Sessão Especial da Assembleia Geral sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (Nova 
York, 1999); a Cúpula do Milênio (Nova York, 2000) e seus Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(cujo sétimo objetivo procura “Garantir a sustentabilidade ambiental”) e a Reunião Mundial de 2005 
(ONU, 2018). 
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A Cúpula da Terra também levou à adoção da Convenção da ONU sobre a 

Diversidade Biológica (1992) e a Convenção da ONU de Combate à 

Desertificação em Países que sofrem com a Seca e/ou a Desertificação, 

particularmente na África (1994). Em 1994, a Conferência Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento, realizada em Barbados, adotou um Programa de Ação que 

estabelece políticas, ações e medidas em todos os níveis para promover o 

desenvolvimento sustentável para estes Estados (ONU, 2018). 

Como produto desse encontro, Pilger (2013) também destaca o envolvimento 

dos países participantes por meio de outros documentos, como o “Convênio sobre a 

Diversidade Biológica (CDB)”, o “Convênio sobre as Mudanças Climáticas”, 

“Princípios para a Gestão Sustentável das Florestas” e a “Declaração do Rio sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento”, assim como o desdobramento da comissão, 

dando origem a “Comissão de Desenvolvimento Sustentável”. 

Tem-se o início, a partir dessa década, do que ficou conhecido como fase da 

gestão ambiental proativa, na qual as organizações não mais se detinham a 

controlar e tratar a poluição gerada ao final dos processos produtivos, mas a evitá-la 

em sua origem, ou seja, o setor produtivo compreendeu a emergência da mudança 

de atitude em relação às questões ambientais, aderiu mais fortemente ao conceito 

de desenvolvimento sustentável, e partiu para a prevenção e minimização dos seus 

impactos ambientais (menor geração de efluentes18, por exemplo). Contribuíram 

para esse cenário a globalização da economia, o surgimento das normas e 

certificações (as ISO), os inúmeros acordos internacionais que se firmaram durante 

essa trajetória (para tratar os problemas relacionados à nossa atuação no meio 

ambiente).  A exploração do “marketing verde19” e as inovações tecnológicas20 

tiveram papel fundamental nessa transição. 

                                                           
18 Efluentes são qualquer tipo de resíduos provenientes das indústrias e das diversas atividades 
humanas, como esgotos e redes pluviais, que são lançados ou descartados no meio ambiente, na 
forma de líquidos, sólidos ou gases. A palavra efluente significa “aquele que flui”. 
 
19 De acordo com Alves (2017), se trata de uma forma das empresas fazerem negócios, considerando 
como exigência que tenham responsabilidade e compromisso ambiental. É o conjunto de informações 
passadas ao consumidor sobre o produto, seu sistema produtivo, ações da empresa, em relação ao 
meio ambiente, bem como orientações sobre como o utilizar de forma eficiente, reutilizar, reparar, 
reciclar e descartar. Para Polonski (1994), consiste em atividades desenvolvidas para gerar e facilitar 
quaisquer trocas com a intenção de satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, desde 
que a satisfação de tais desejos e necessidades ocorra com um mínimo de impacto negativo sobre o 
meio ambiente. 
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Em 1997, a Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão especial 

chamada de “Cúpula da Terra + 5”, com intuito de revisar e avaliar a implementação 

da Agenda 21, bem como fazer recomendações para sua realização. Nessa sessão 

foi produzido um documento final com recomendações da adoção de metas com 

valor jurídico voltado para: redução das emissões de gases de efeito estufa, 

causadores das mudanças climáticas; maior movimentação dos padrões 

sustentáveis de distribuição de energia, produção e uso; e erradicação da pobreza 

como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2018). 

  O início do século XXI é marcado pela realização da “Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável”, conferência que ficou conhecida como “Rio + 10”. 

Ocorrida em 2002, organizada pela ONU, em Johanesburgo (África do Sul), seu 

objetivo principal era avaliar a situação do meio ambiente global em relação às 

medidas adotadas na conferência de 10 anos antes. A conclusão foi de que não foi 

alcançada a maioria dos objetivos propostos naquela ocasião (PILGER, 2013; ONU, 

2018). 

  Além da realização de um balanço das conquistas, desafios e das novas 

questões surgidas desde a Cúpula da Terra de 1992, pode-se dizer que a Rio + 10 

foi uma cúpula de “implementação”, concebida para transformar as metas, 

promessas e compromissos da Agenda 21 em ações concretas e tangíveis. Para 

tanto, promoveram-se debates nos quais as metas da Agenda 21 foram revisadas e 

um plano de ação global foi traçado, focando-se áreas que necessitavam de 

empenho. Temas como pobreza e miséria, consumo, gestão de recursos naturais, 

globalização, direitos humanos, assistência oficial ao desenvolvimento, contribuição 

do setor privado ao meio ambiente, entre outros foram discutidos. Firmou-se um 

grande pacto em favor da erradicação da fome mundial (PILGER, 2013; ONU, 

2018).  

  Dentre tudo isso, o que chamou a atenção do mundo todo nessa ocasião foi a 

participação mais intensa da sociedade civil nos debates e discussões pautadas na 

necessidade de implementação dos acordos, propostas, projetos, políticas públicas, 

entre outros, discutidos em anos anteriores. 

                                                                                                                                                                                     
20 De acordo com o artigo IV, da lei nº 10.973/2004, inovação é a introdução de novidade ou 
aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou 
serviços (BRASIL, 2015). 
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  Nesse encontro em Johannesburgo, foram reiterados os três pilares 

inseparáveis de um desenvolvimento sustentável: equilíbrio e proteção do meio 

ambiente, equidade social e o desenvolvimento econômico. No entanto, os 

compromissos adotados Rio + 10 foram vagos e sem prazo para serem alcançados 

(PILGER, 2013). 

  Tratados de maneira igual, sem que um seja sobrepujado ou dado como mais 

importante do que o outro, unidos os pilares ficaram conhecidos como Tripé da 

Sustentabilidade ou “Triple Bottom Line”, expressão cunhada pelo pensador 

britânico John Elkington em 1994 (GESTÃO, 2011, p. 27).  

De acordo com Boff (2012), “em Johanesburgo se notou uma disputa feroz 

por interesses econômicos corporativos”, o que pode ser evidenciado pela recusa 

dos países considerados como potências mundiais em discutir o uso de energias 

alternativas ao petróleo (altamente poluidor).  

 

Johanesburgo terminou numa grande frustração, pois se perdeu o 
sentido de inclusão e de cooperação, predominando decisões unilaterais 
das nações ricas, apoiadas pelas grandes corporações e os países 
produtores de petróleo. A questão da salvaguarda do planeta e da 
preservação de nossa civilização foi apenas referida marginalmente. 
Falou-se de sustentabilidade, mas sem constituir a preocupação central 
(BOFF, 2012, p. 36).    

  

Os Estados-Membro concordaram com a Declaração de Johanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável e um Plano de Implementação detalhando as 

prioridades para a ação. A Divisão para o Desenvolvimento Sustentável do 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais – que atua como secretariado da 

Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável, e que já estava engajada no 

monitoramento da implementação da Agenda 21 e do Programa de Ação para o 

Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

de Barbados de, 1994 – começaram a fazer o mesmo com relação ao Plano de 

Implementação de Johanesburgo (ONU, 2018).  

Em janeiro de 2005, a comunidade internacional se reuniu nas Ilhas Maurício 

para realizar a revisão do Programa de Barbados das Nações Unidas, aprovando 

um amplo conjunto de recomendações específicas para sua implementação. A 

Estratégia de Maurício aborda questões como as mudanças climáticas e a elevação 

do nível do mar; desastres naturais e ambientais; gestão de resíduos; recursos 

costeiros, marítimos, de água doce, terrestres, energéticos, turísticos e de 
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biodiversidade; transporte e comunicação; ciência e tecnologia; globalização e 

liberação do comércio; produção e consumo sustentável; desenvolvimento de 

capacidade e educação para o desenvolvimento sustentável; saúde; cultura; gestão 

do conhecimento e da informação para tomada de decisão (ONU, 2018). 

  Em 2012, o Rio de Janeiro seria novamente palco para a discussão mundial 

ambiental. Na “Rio + 20”, que contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas décadas, as nações presentes buscaram verificar se 

houve avanços em relação às cúpulas anteriores e o que ainda precisaria ser feito 

para que os países alcançassem, de fato, a sustentabilidade. Embora considerada 

por muitos frustrante, em termos de avanços e propostas, nessa conferência 

renovou-se o compromisso político com a questão, por meio da avaliação do 

progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais 

cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes, como 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da 

pobreza.  

 Uma das vitórias da Rio + 20 foi o lançamento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com metas não obrigatórias assumidas por 

193 países participantes. Segundo a ONU, foram assumidos 715 compromissos 

voluntários. A maioria das metas foi assumida pelos setores empresarial e 

acadêmico e por organizações da sociedade civil (THUSWOHL, 2012).  Sete mil 

empresas se tornaram signatárias durante a conferência ao Pacto Global da ONU, e 

se comprometeram a considerar nas suas atividades econômicas os aspectos 

sociais e ambientais, e revisar itens como eficiência energética, redução da emissão 

de poluentes, entre outros, rumando para uma transição para a chamada economia 

verde21, assumindo desafios para os próximos anos. No entanto, não houve a 

definição de metas concretas para o segundo setor. 

Por fim, em 2015, ocorreu em Nova York, na sede da ONU, a Cúpula de 

Desenvolvimento Sustentável. Nesse encontro, todos os países membro da 

ONU definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)22 como parte de 

                                                           
21 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, economia verde é “a integração entre o setor 
produtivo e o meio ambiente, na busca pela antecipação das incertezas, transformações e dos 
problemas, promovendo a adequação do país às novas exigências de competitividade no comércio 
internacional” (ECONOMIA, 2015). 
 
22 Em 2000, líderes mundiais se reuniram na sede da ONU, em Nova York, para adotar a Declaração 
do Milênio e se comprometer em uma parceria global para reduzir a pobreza extrema, por meio de 
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uma nova agenda, conhecida como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, em substituição e finalização do trabalho iniciado com os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) (ONU, 2018). 

Ainda que de maneira lenta, o que se observa é que o setor produtivo tem se 

alinhado cada vez mais com o desenvolvimento sustentável e dado passos 

importantes para assumir um papel de liderança na construção de um futuro mais 

sustentável. Atualmente, é possível identificar organizações que entendem como 

questão estratégica para o negócio a consideração das variáveis social e ambiental, 

ou seja, como fatores que as levarão a diferenciais e vantagens competitivas, 

suplantando a velha noção de que investir na preservação ambiental e atuar de 

forma socialmente responsável é um ônus a ser absorvido e gerenciado (BARBIERI, 

2011). 

Muito se aposta, para as décadas que virão, no desenvolvimento das 

inovações e de tecnologias revolucionárias, baseadas em recursos naturais 

renováveis (baixo impacto de carbono) e alta eficiência, além de se apostar em um 

aprofundamento significativo do entendimento da questão e da consciência 

ambiental (por parte de todos os atores sociais - setor produtivo, governos, 

academia, sociedade civil etc.). 

 

A consciência dos limites de exploração da natureza tem feito com que 
as sociedades encontrem alternativas tecnológicas mais adequadas e 
sustentáveis e considerem a importância da conservação e preservação 
do meio natural para as gerações futuras, bem como do cuidado com o 
equilíbrio ecológico. (FOGAÇA; CUBAS; TAVEIRA, 2017, p. 29). 

 

Muito do otimismo a respeito da sustentabilidade está relacionado com a 
aplicação de tecnologia e inovação. As estratégias permaculturais fazem 
uso dessas oportunidades, enquanto mantém um ceticismo saudável 
baseado na premissa de que a inovação tecnológica pode ser 
frequentemente um “cavalo de Tróia”, recriando os problemas em novas 
formas. Independentemente da necessidade de se avaliar o uso de 
tecnologia para construir novos ativos, a inovação tecnológica é um 
estoque de riqueza em si mesma, que se depreciará progressivamente 
durante a descida energética, ainda que em menor proporção do que 
ativos físicos e infraestrutura (HOLMGREN, 2007, p. 12). 

 

                                                                                                                                                                                     

oito objetivos com prazo de alcance em 2015, os ODM. Embora tenham ajudado a acabar com a 
pobreza, as metas não foram atingidas completamente e, portanto, em 2015 houve revisão e 
definição dos ODS como parte de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável. Esta agenda é 
um plano de ação, com dezessete objetivos e 169 metas,  que buscam concretizar os direitos 
humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas 
(ONU, 2015).  
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 No entanto, como apontam Fogaça, Cubas e Taveira (2017), tais apostas 

podem estar baseadas em uma visão demasiadamente positiva ou otimista da 

realidade que nos cerca e, diga-se, bastante confortável, na qual pouco ou quase 

nada em relação ao nosso comportamento e padrões de consumo necessita ser 

alterado, e a confiança em um futuro e condições de qualidade de vida melhores 

dependem exclusivamente de fatores externos às nossas ações individuais e 

coletivas, no caso, do poder da inteligência humana e das tecnologias por ela criada. 

 

[...] restam-nos sequelas de um crescimento obtido à custa de uma ideia 
de recursos infinitos e o esforço para criar técnicas e tecnologias 
capazes de reverter esses danos e minimizar a exploração futura de 
recursos naturais. No entanto, dada a magnitude dos problemas 
ambientais, a tecnologia até agora criada parece estar longe de resolvê-
los (FOGAÇA; CUBAS; TAVEIRA, 2017, p. 29). 

 

Ainda assim, segundo Tayra (2004), em argumento também corroborado por 

Fogaça, Cubas e Taveira (2017), o desenvolvimento de recursos tecnológicos mais 

apropriados é necessário para a obtenção de melhores índices ambientais. Para os 

autores, como o despertar para a consciência ambiental aconteceu somente na 

segunda metade do século XX, não houve tempo suficiente para que resultados de 

iniciativas tecnológicas e de proteção ambiental pudessem ser colhidos. Mesmo se 

considerando isso, não se deve perder de vista a crise que o modelo de 

desenvolvimento urbano-industrial contemporâneo trouxe consigo, sua herança de 

uma série de problemas socioambientais, como a desertificação do solo, a 

contaminação dos recursos hídricos, o desflorestamento e a redução da 

biodiversidade.  

Por isso, para os autores, o conhecimento ambiental angariado ao longo das 

décadas deve ser (ou já deveria ter sido) utilizado para se obterem melhores 

condições de vida para a população mundial. Se tal percepção não foi possível no 

passado, a profundidade da crise atual ao menos tem permitido o surgimento de 

uma nova forma de pensar e agir, agregando o ser humano e a natureza. 

A trajetória histórica traçada até aqui aponta para essa necessidade premente 

de mudança de postura do ser humano em relação ao meio ambiente. Para Morais e 

Borges (2010, p. 15), de igual forma “o momento é oportuno para se pensar em um 

novo projeto de desenvolvimento, que seja capaz de aliar crescimento econômico, 

inclusão social e sustentabilidade ambiental”.  
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Torna-se obrigatório refletir e discutir sobre os nossos padrões atuais de 
produção e de consumo, uma vez que foram moldados pela lógica de 
desenvolvimento gestada com a Revolução Industrial e a ideia do 
crescer mais, sempre mais, sem parar, atendendo à progressiva e 
recorrente necessidade de acumulação do capital. Essa lógica parece ter 
nos distanciado de nossas necessidades básicas, bem como parece ter 
influído negativamente na forma pela qual nos relacionamos em 
sociedade e com o meio ambiente. A transição para um novo modelo de 
desenvolvimento sustentável exige a modificação dos paradigmas de 
produção e de consumo vigentes. E, neste novo modelo, a questão da 
sustentabilidade é crucial (MORAIS; BORGES, 2010, p. 15). 

 

Para Morais e Borges (2010), sustentabilidade nos dias atuais assume novas 

e diferentes dimensões, que se inter-relacionam, como a demográfica (à luz das 

dimensões ecológica e ambiental analisar o impacto da dinâmica demográfica); 

cultural (criação/preservação de valores e práticas que induzam novos padrões de 

integração nacional, regional e local); social (melhoria da qualidade de vida e justiça 

distributiva); política (possibilidades de construção participativa da cidadania e de um 

novo projeto de desenvolvimento) e institucional (como todos esses aspectos se 

refletem na construção de novas institucionalidades sociais, políticas e econômicas 

(MORAIS e  BORGES, 2010, p. 15). 

 

2.2 A crise e o movimento ambiental no contexto brasileiro 

 

No Brasil, o poder público só começou a se preocupar com os problemas 

ambientais na década de 30 do século XX, não porque não houvesse problemas 

relacionados ao meio ambiente até então. Anteriormente a isso, eram poucas as 

iniciativas para tratar sobre essas questões, cujos efeitos no ambiente eram indiretos 

e submetidos a outros interesses (BARBIERI, 2011).  

 

Até o início do século XX, o campo político e institucional brasileiro não se 
sensibilizava com os problemas ambientais, embora não faltassem 
problemas e nem vozes que os apontassem. (...) As denúncias sobre o mau 
uso dos recursos naturais não encontravam ecos na esfera política dessa 
época, embora muitos denunciantes fossem políticos ilustres, como José 
Bonifácio, Joaquim Nabuco e André Rebouças. Nenhuma legislação 
explicitamente ambiental teve origem nas muitas denúncias desses 
políticos, que podem ser considerados precursores dos movimentos 
ambientalistas nacionais, e que já nas suas origens apresentavam uma 
tônica socioambiental dada pela luta contra a escravatura, a monocultura e 
o latifúndio (BARBIERI, 2011, p. 90). 
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 Pilger (2013), argumenta que o motivo dessa negligência com as questões 

ambientais pode ter explicação nas vastas terras, flora e fauna abundantes 

pertencentes ao país, o que suscitaria atos irrefletidos de consumo descontrolado e 

abusivo dos recursos naturais por parte dos governantes brasileiros. 

Quando o país começa a se industrializar, se inicia o esboço de uma política 

ambiental. No entanto, as políticas públicas dessa época procuram alcançar efeitos 

ambientais por meio da gestão de setores (água, mineração, florestas etc.) e da 

criação de órgãos específicos, como o Departamento Nacional de Recursos 

Minerais, Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, dentre outros 

(BARBIERI, 2011).  

Um marco importante é o ano de 1934, data em que são promulgados alguns 

documentos relacionados à gestão dos recursos naturais como, por exemplo: 

Código de Caça e Pesca23, Código Florestal24, Código de Minas25, Código de 

Águas26, criação do Parque Nacional de Itatiaia27 - a primeira unidade de 

conservação da natureza e organização do patrimônio histórico e artístico nacional28 

(BARBIERI, 2011). 

Com a intensificação da industrialização, no início da década de cinquenta do 

século XX, passa a haver o abandono do cenário rural para o cenário urbano e, 

desde então, se observa não só essa tendência, mas também uma crescente 

degradação, tanto das condições ambientais, quanto da qualidade de vida das 

pessoas. Na verdade, pode-se dizer que o primeiro aspecto tem direta influência 

sobre o segundo.  

                                                           
23 BRASIL. Decreto 23.672, de 02 de janeiro de 1934.  Aprova o Código de Caça e Pesca. Rio de 
Janeiro: DOU de 15/01/1934. 
 
24 BRASIL. Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934.  Aprova o Código Florestal que com este baixa. 
Rio de Janeiro: DOU de 11/02/1934. 
 
25 BRASIL. Decreto 24.642, de 10 de junho de 1934.  Decreta o Código de Minas. Rio de Janeiro: 
DOU de 24/09/1934. 
 
26 BRASIL. Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934.  Cria o Parque Nacional de Itatiaia. Rio de 
Janeiro: DOU de 18/07/1937. 
 
27 BRASIL. Decreto 1.713, de 14 de julho de 1937.  Decreta o Código de Águas. Rio de Janeiro: DOU 
de 20/07/1934. 
 
28 BRASIL. Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937.  Organiza a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional. Rio de Janeiro: DOU de 06/12/1937. 
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O efeito do processo de urbanização29 sobre os ecossistemas tem provocado 

uma intensa degradação dos recursos naturais, sobretudo porque a maioria das 

cidades brasileiras tiveram sua origem e sua expansão de forma não planejada. Os 

impactos ambientais negativos desses processos ocorrem em todos os 

componentes do ambiente, sejam eles vivos (bióticos) ou não (abióticos) (BARBIERI, 

2011).   

Apenas em meados da década de sessenta os problemas relativos à poluição 

e à contaminação ambiental começam a se tornar inconvenientes e se evidenciar, 

devido à consolidação da atividade industrial. Pelicioni (2014), ressalta que foi 

durante essa década que novas leis, voltadas à proteção ambiental,  foram criadas, 

como é o caso do novo Código Florestal e da nova Lei de Proteção a Fauna, além 

da criação de alguns parques nacionais e estaduais.  

 

[...] A consciência ambientalista no Brasil [foi] muito prejudicada pelos altos 
e baixos da democratização no país. A ditadura de 64 desmobilizou a 
cidadania, resultando numa atuação estatal tímida e particularmente voltada 
para a preservação do chamado ambientalismo geográfico, naturalista 
(DRUMMOND, 1997, p.25 apud PELICIONI, 2014, p.437). 

 

Até meados da década de 70, a poluição oriunda desse tipo de atividade 

ainda era vista no país como sinal de progresso e por isso muito bem vinda, tanto 

para grande parte da classe política, quanto para grande parte dos cidadãos 

brasileiros (BARBIERI, 2011). 

Após a Conferência de Estocolmo (1972), os danos ambientais passam a 

suscitar preocupações mais intensas por parte do poder público, embora o governo 

militar, que comandava o país na época, não tenha reconhecido os problemas como 

graves e tenha dado continuidade a sua política de desenvolvimento econômico, em 

detrimento do meio ambiente (BARBIERI, 2011).  

Segundo Antuniassi, et al. (1989 apud PELICIONI, 2014), temas relacionados 

ao meio ambiente passam a ser mais frequentemente veiculados nos noticiários 

paulistas a partir da década de 70, após Conferência de Estocolmo, tendo como 

referência a atuação e as declarações emitidas pela Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza (FBCN), bem como pronunciamento de especialistas e 

                                                           
29 A maior parte da população brasileira, atualmente, vive em cidades. De acordo com dados do 
censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o 
total da população urbana do país corresponde a 84,4%, um total de 160.925.792 pessoas (IBGE, 
2011). 
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entidades como a Sociedade Brasileira de Silvicultura e a Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC).  

O início dessa década foi marcado por protestos significativos, como o das 

mulheres em São Paulo contra danos ambientais causados por uma fábrica de 

cimento (em 1973);  o do pintor Miguel Abellá, que saiu às ruas com uma máscara 

contra gases e com cartazes que alertavam a população sobre a poluição 

atmosférica em São Paulo; a exposição de Arte Ecológica itinerante, que se 

configurou como espaço importante de diálogo a respeito da questão ambiental, 

culminando na criação, mais tarde, em 1974, do Movimento Arte e Pensamento 

Ecológico (ANTUNIASSI, 1989, apud PELICIONI, 2014). 

Em 1973, o Executivo Federal cria a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a 

Sema (cujo objetivo era o controle da poluição, uso racional dos recursos naturais e 

preservação do estoque genético), e diversos estados criam suas agências 

ambientais especializadas, como a Cetesb, no estado de São Paulo, em 1973, e a 

Feema, em 1975, no estado do Rio de Janeiro (BARBIERI, 2011). 

A criação desses órgãos, em especial a Sema, foi motivada por grandes 

protestos públicos, liderados pela Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente 

Natural - Agapan30, em Porto Alegre, ainda no ano de 1972, contra a poluição do rio 

Guaíba e o mau cheiro gerado pelos efluentes da indústria de celulose da região, o 

que culminou na decisão governamental de criação do órgão federal para controle 

ambiental (CUNHA, 1996). 

Vinculava-se, a partir desse período, a liberação de empréstimo para obras 

públicas por organismos financiadores internacionais à existência de órgãos como a 

Sema e à realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) nas áreas onde futuros 

empreendimentos pretendiam se instalar (PELICIONI, 2014).   

Nessa fase, a legislação federal sobre a matéria ambiental ainda era 

segmentada e atendia a problemas específicos, tratados de forma isolada, 

localizada e compartimentalizada. Só na década de oitenta os problemas passam a 

ser encarados como generalizados, relacionados de forma interdependente, para os 

quais deveriam ser elaboradas políticas públicas integradas (BARBIERI, 2011).   

                                                           
30 A Agapan, fundada em 1971, pode ser considerada como a primeira associação ambientalista do 
Brasil e América Latina, cujos objetivos na época de sua criação eram a defesa de fauna e flora, 
combate ao uso indiscriminado de maquinário agrícola e pesticidas, combate à poluição causada por 
veículos, indústrias, combate ao despejo irregular de efluentes líquidos não tratados domiciliares, 
combate à destruição de belezas paisagísticas, luta pela salvação da humanidade, promoção da 
ecologia e da moral ecológica (PELICIONI, 2014). 
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Outra manifestação popular que repercutiu de maneira significativa nesses 

anos (1978) foi a dos artistas Frans Krajcberg e Sepp Baendereck e do crítico de 

arte Pierre Restany, que estiveram na Amazônia e deflagraram a situação crítica das 

queimadas e das condições indignas de vida dos índios, resultando no Manifesto do 

Rio Negro (LIMA, et al., 2009, apud PELICIONI, 2014). 

Segundo Viola (1987), durante a década de 70 houve baixo impacto do 

movimento ambientalista sobre os brasileiros, o que não se verificou na década 

seguinte, que já em seu início foi marcada pelo grande impacto sobre a sociedade e 

crescimento da consciência ambiental, muito motivada pela queda do crescimento 

econômico. Assim, na década de 80, o ambientalismo brasileiro passa a não se 

restringir a pequenos grupos organizados da sociedade civil e órgãos estatais, mas 

a ganhar caráter multissetorializado.        

Em 1981, se estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), que 

promoveu uma ruptura na forma como se tratavam as questões ambientais no país. 

Integrando as ações do governo, de forma sistêmica, tal política tem por objetivo a 

“preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (BRASIL, Lei 

6.938, 2018).  

Tal lei instituiu uma série de instrumentos importantes (de comando e 

controle, de caráter administrativo e econômico), com vistas à manutenção do 

equilíbrio ecológico, proteção dos ecossistemas, de áreas ameaçadas de 

degradação, e recuperação de áreas degradadas, por meio dos quais é possível 

realizar acompanhamento do estado da qualidade ambiental, racionalização, 

planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, controle das atividades 

potencial ou efetivamente poluidoras, bem como incentivar pesquisas de tecnologias 

para uso racional e proteção dos recursos ambientais e promover  educação 

ambiental para participação ativa da sociedade em defesa do meio ambiente 

(BRASIL, Lei 6.938, 2018). 

Ainda, com a promulgação da PNMA, foi instituído o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (Sisnama), estratégia de integração das ações ambientais 

distribuídas pelo país, uma vez que converge diferentes entidades públicas (órgãos 

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas 

Fundações instituídas pelo Poder Público), responsáveis pela proteção e melhoria 
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da qualidade ambiental. Se trata da estrutura adotada para a gestão ambiental no 

Brasil, que tem como atribuições: promover a articulação de ações direcionadas à 

implementação de políticas públicas de meio ambiente; incentivar a gestão 

ambiental descentralizada, democrática e eficiente; repartir competências entre as 

três esferas de Governo (federal, estadual e municipal) (SISNAMA, 2018). 

No âmbito estatal, de acordo com Pelicioni (2014), a Sema ampliou seu 

campo de atuação a partir de 1986: 

 

[...] Além das questões referentes ao controle de poluição, aos impactos 
ambientais resultantes de grandes empreendimentos e à preservação de 
ecossistemas, a Sema promoveu a disseminação da problemática 
ambiental dentro da estrutura estatal e a interação das agências ambientais 
entre si e entre a comunidade científica (PELICIONI, 2014, p. 439).    
 
 

Apesar dessa evolução, Moraes (1994, apud PELICIONI, 2014), chama 

atenção para o fato de a área ambiental brasileira ter sido composta por mais de um 

setor do aparelho governamental e, segundo sua análise, essa característica 

acarretou seu desempenho insatisfatório. O autor postula que teria sido melhor que 

a área ambiental fosse trabalhada de forma transversal aos diversos programas e 

ações estatais, contribuindo para articulação do setor.  

Apesar dos avanços em relação à problemática ambiental, na década de 

1980 ocorreram terríveis desastres ambientais. No Brasil, especificamente, em 1987, 

ocorre a contaminação pode Césio-137, conforme já comentado.   

Em 1988, a Constituição da República Federal do Brasil é promulgada 

trazendo consideráveis avanços na esfera ambiental, pois passa a elencar a 

proteção ambiental como princípio a ser observado, sobretudo quando da realização 

de atividades econômicas. Traz o conceito de desenvolvimento sustentável em sua 

redação (em seu capítulo VI, do meio ambiente), exemplificado no texto do artigo 

225, profundamente influenciado pelo relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 

1987), denotando seu caráter inovador e socioambiental (BARBIERI, 2011).      

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, Constituição 
Federal, 1988, caput). 
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De acordo com Barbieri (2011), a Constituição ampliou os mecanismos pelos 

quais é possível promover a defesa do meio ambiente, pois passou a conferir ao 

cidadão comum o direito de propor ação popular protetiva ao ambiente e patrimônio 

histórico e cultural, além de conferir autonomia ao Ministério público na defesa 

socioambiental. 

 

Muitos textos legais anteriores à Constituição de 1988 foram recepcionados 
por ela [...], o que conferiu maior eficácia a proteção do meio ambiente e a 
outros direitos difusos mediante ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artísticos, estéticos, históricos e paisagísticos. Outras inovações 
importantes: estabeleceu uma distribuição melhor da competência para 
legislar sobre matéria ambiental entre os entes da federação brasileira; 
estabeleceu o respeito ao meio ambiente e o aproveitamento racional dos 
recursos como um dos requisitos para caracterizar a função social da 
propriedade rural; incluiu os sítio ecológicos como elementos do patrimônio 
cultural; e estabeleceu disposições em defesa de grupos vulneráveis, como 
povos indígenas, crianças, idosos e deficientes físicos (BARBIERI, 2011, p. 
95).   

 

Já no início da década de 90, mais precisamente em 1992, como comentado 

na seção anterior, as amplas recomendações feitas pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1983) levaram à realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, colocando a questão 

ambiental direta e definitivamente na agenda pública brasileira e mundial. Tal 

conferência, realizada no Rio de Janeiro, colocou o Brasil no centro dessa temática.  

Em sua decorrência, ocorreu a criação da “Agenda 21 Brasileira31” (de 1996 a 

2002), processo e instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento 

sustentável nacional, criado a partir da Agenda 21 Global, com eixo central na 

sustentabilidade (com vista à compatibilização da conservação ambiental, justiça 

social e crescimento econômico). Esse documento se revela como resultado de 

vasta consulta à população brasileira, dos seus anseios e necessidades em relação 

à problemática ambiental. Trata-se, portanto, de um instrumento fundamental para a 

construção da democracia participativa e da cidadania ativa no país (AGENDA..., 

2018). 

                                                           
31 Sua concepção foi coordenada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da 
Agenda 21 Nacional (CPDS), com envolvimento de cerca de 40 mil pessoas de todo o Brasil. Em 
2003, entrou na fase de implementação assistida pela CPDS e se tornou Programa do Plano 
Plurianual (2004-2007), adquirindo mais força política e institucional, passando a ser instrumento 
fundamental para a construção do Brasil Sustentável, coadunada com diretrizes da política ambiental 
do Governo, transversalidade, desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sisnama e 
participação social, e Carta da Terra (AGENDA..., 2018). 
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Em 1998, foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais, que “dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente”, por meio da qual a sociedade, os órgãos ambientais e o Ministério 

Público passaram a contar com um mecanismo para punição aos infratores do meio 

ambiente. Essa política reordenou a legislação ambiental brasileira, no que tange 

infrações e punições, apontando a responsabilidade das pessoas jurídicas sem 

excluir a das pessoas físicas, autoras, coautoras da infração (BRASIL, Lei nº 9.605, 

2018). 

Um evento importante marcou o ano de 1999, a promulgação da Lei nº 9.795, 

de 27 de abril, que dispõe sobre a educação ambiental e instituiu a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), dentre outras coisas. Tal política assume caráter 

fundamental na questão ambiental, uma vez que não é possível se alcançar a 

sustentabilidade e um ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para a sociedade 

geral, quanto para as comunidades locais, sem efetivos processos de Educação 

Ambiental da população. A PNEA, buscou efetivar a implementação da Educação 

Ambiental como projeto de atuação governamental, devendo para isto ser 

desenvolvida e concretizada por meio da ação de órgãos e instituições públicos (da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e privados. 

Em 2002, dez anos após a Conferência do Rio de Janeiro, a ONU promoveu 

a “ Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável” ou “Rio+10,” um novo 

encontro internacional a fim de analisar os progressos alcançados na 

implementação dos acordos firmados na Rio 92. De acordo com Pelicioni (2014), se 

pode ressaltar na atuação brasileira: 

 

[...] se destacaram os brasileiros Prof. Dr. José Goldemberg, que propôs 
que pelo menos 10% da matriz energética de cada país tenha origem em 
fontes renováveis, e o Prof. Dr. Paulo Nogueira Neto, que recomendou 
maior proteção às florestas secundárias, ou seja, às matas em estágio de 
regeneração, uma vez que, por meio de seu crescimento, essas contribuem 
para uma fixação significativa de carbono, contribuindo para a redução da 
poluição atmosférica e suas danosas consequências locais e globais 
(PELICIONI, 2014, p. 442).      

 

Já em junho de 2012, o Rio de Janeiro sediou novamente uma grande 

conferência ambiental, a Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20), na qual o Brasil lança e se compromete a buscar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas voluntárias assumidas por mais 192 
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países. Os principais temas discutidos nessa conferência foram a economia verde 

(no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza) e o 

quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. Como resultando desse 

evento, foi publicado um documento intitulado “O futuro que queremos”, no qual se 

delineiam compromissos das nações envolvidas e sobre o qual recaem grande 

esperança e expectativa da sua concretização (PELICIONI, 2014).    
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3 PERMACULTURA: UMA RESPOSTA POSSÍVEL À(S) CRISE(S)  

 

 

 A guisa de continuação do que já foi exposto brevemente na introdução deste 

trabalho, a Permacultura é um processo de desenho criativo de sistemas32 inteiros, 

baseado em ética e princípios de design específicos. Complementando, para 

Mollison (2001), a Permacultura define–se como: 

 
[...] um sistema de design para a criação de ambientes humanos 
sustentáveis. A palavra em si não é somente uma contração da palavra 
permanente e agricultura, mas também de cultura permanente, pois culturas 
não podem sobreviver muito sem uma base agricultural sustentável e uma 
ética do uso da terra (MOLLISON, 2001, p. 13).   

 

Esta abordagem serve como um guia, que se baseia em padrões e 

relacionamentos que podem ser encontrados na natureza e aplicados a todos os 

aspectos da vida humana (habitação, agricultura, suas construções, educação e até 

economia).  

   
Embora muitos dos aspectos da Permacultura fossem conhecidos, a forma 
interconectada e padronizada do sistema é que faz a diferença. Ao contrário 
de outros sistemas agrícolas modernos, a Permacultura está ancorada 
fundamentalmente nos ombros da ecologia, o estudo das inter-relações e 
da interdependência dos organismos vivos em seu ambiente. O resultado é 
uma nova forma de sustentar e enriquecer a vida sem a degradação social 
e ambiental (MORROW, 2010, p.08). 

 

Morrow (2010), resume os principais aspectos da Permacultura da seguinte 
forma: 
  

É um sistema para a criação de comunidades humanas sustentáveis que 
integra design e ecologia. É uma síntese do conhecimento tradicional e da 
ciência moderna, aplicável a situações urbanas ou rurais. Toma os sistemas 
naturais como modelo e trabalha com a natureza para projetar ambientes 
sustentáveis que possam prover as necessidades humanas básicas, bem 
como as infraestruturas que as apoiam. Estimula a nos tornarmos parte 
consciente de soluções para os inúmeros problemas que enfrentamos local 
e globalmente (MORROW, 2010, p.08).   

   

Ao adotá-la, podemos fazer a transição de consumidores dependentes para 

nos tornarmos produtores responsáveis, desenvolvendo nesta jornada habilidades e 

                                                           
32 Sistema é um conjunto com limites e funções definidos, composto de partes menores que 
interagem entre si sob determinada organização, demandando algumas formas de energia e gerando 
alguns tipos de produtos. No nosso caso, quando nos referimos a sistemas, estaremos falando de 
ecossistemas cultivados, isto é, sítios, fazendas, ou áreas urbanas, como condomínios, bairros, 
cidades etc. 
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resiliência em nossos lares, comunidades locais e vidas, nos preparando para um 

futuro incerto, no qual a disponibilidade de energia possivelmente será menor. Ao 

aprendermos seus princípios, podemos adquirir ferramentas de pensamento 

valiosas que nos ajudarão na busca por maior resiliência em uma era de mudanças 

(HOLMGREN, 2007). 

 

[...] No contexto de ajudar na transição do consumismo ignorante para a 
produção responsável, a Permacultura se apoia na persistência de uma 
cultura de autoconfiança e de valores comunitários, e na preservação de 
uma série de habilidades, tanto conceituais como práticas, a despeito dos 
estragos causados pela afluência. A identificação desses recursos invisíveis 
é tão importante em qualquer projeto de Permacultura quanto à avaliação 
dos recursos materiais e biofísicos (HOLMGREN, 2007, p.5). 

 

Enquanto a “produção” sustentável (de alimentos e outros recursos) 
continua como objetivo primordial das estratégias da Permacultura, 
podemos argumentar que a Permacultura tem sido mais efetiva no 
pioneirismo do que vem sendo chamado de “consumo sustentável”. Ao 
invés de estratégias pouco eficazes para encorajar compras por parte dos 
consumidores verdes, a Permacultura trata essas questões através da 
reintegração e comprometimento com os ciclos de produção e consumo em 
torno do ponto focal da pessoa motivada e atuante no âmbito de uma 
família e de uma comunidade local (HOLMGREN, 2007, p.6). 

 

Sobre a criação da Permacultura, Holmgren (2002) relata: 

 

[...] Foi uma resposta à crise ambiental da sociedade moderna. Bill Mollison 
descreveu a Permacultura como uma resposta "positivista" para a crise 
ambiental. Isso significa que é sobre o que queremos fazer, em vez de nos 
opormos e desejarmos que os outros mudem. Esta resposta é ética e 
pragmática, filosófica e técnica (HOLMGREN, 2002, p.25, trad. Nossa). 

  

É interessante, então, notar que a Permacultura deve ser entendida não 

somente como alternativa econômica, de produção e de consumo, mas como agente 

de potencial emancipador ou empoderador, à medida que propõe alternativas 

capazes de atuar em diferentes escalas (em nível individual e coletivo; local até 

global). 

 

[...] a Permacultura pode ser a alternativa criativa que a sociedade não 
oferece. Ela abre as portas para uma vida simples, com mais qualidade, e 
lhe dá poder porque qualquer um pode praticá-la. Não existem barreiras 
quanto a idade, sexo, religião, educação ou cultura (MORROW, 2010, p.09).  

  

De acordo com Holmgren (2002), a Permacultura se insere firmemente na 

cultura da ciência, e pode ser considerada como ciência aplicada, uma vez que se 



51 

preocupa essencialmente com a melhoria do bem-estar material, a longo prazo, das 

pessoas. Tal ciência assume e articula dois vieses: quando reúne estratégias e 

técnicas de culturas modernas e tradicionais, buscando integração holística de 

valores utilitários da natureza; quando se baseia em uma perspectiva ecológica, 

suplantando as perspectivas mais reducionistas, especialmente as econométricas ou 

da economia do meio ambiente.  

 

A maioria das ciências, incluindo a agricultura moderna e a horticultura, se 

desenvolveu sob uma abordagem reducionista, ou seja, separando tudo − 

os solos, as plantas e o insetos  − e examinando cada componente 

isoladamente e em grande detalhe. Raramente essas partes são novamente 
colocadas juntas por completo. Isso significa que o efeito de conexões e 
influências ao redor do que está sendo estudado é ignorado. Na 
Permacultura nós estamos interessados, principalmente, nas conexões 
entre as coisas, e ainda que comecemos separando as coisas vivas e as 
analisando cuidadosamente, colocaremos tudo junto de volta para obter 
algo maior do que as partes (MORROW, 2010, p.16). 

 

O seu foco na terra e no gerenciamento de recursos naturais está baseado 

em: a) prioridade ao uso da riqueza existente para reconstruir o capital natural, com 

vistas a sustentar a humanidade em um futuro com menos combustível fóssil; b) 

"redesenhar" de baixo para cima, começando com o indivíduo e a família como 

ponto de partida para as mudanças no mercado, nas comunidades e culturais; c) na 

probabilidade de algum grau de colapso e degradação da tecnologia, da economia e 

até mesmo da sociedade, não previsto ou projetado pelas previsões mais otimistas 

dos cientistas econômicos, políticos e ambientais; d) sociedades sustentáveis pré-

industriais como fornecedoras de modelos que refletem os princípios de projeto de 

sistema mais gerais observáveis na natureza e relevantes para sistemas pós-

industriais (HOLMGREN, 2002, p. 29). 

As ideias por trás dos princípios da Permacultura são gerais, derivadas do 

estudo e da observação das sociedades mundiais naturais e pré-industriais 

sustentáveis e podem ser consideradas universalmente aplicáveis, com vistas a 

promover uso sustentável da terra e dos recursos em uma sociedade pós-industrial, 

atendendo a necessidade das pessoas dentro dos limites ecológicos. Isso, 

certamente, exige uma transformação cultural e ideológica e o conjunto simples de 

princípios orientadores, criados como declarações breves ou slogans, podem ser 

lembrados como uma lista de verificação, facilitando a sua aplicação (HOLMGREN, 

2007). 
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Os princípios têm aplicações mais restritas, pois são instruções mais 
específicas e definem os limites das éticas. É muito mais fácil que todos 
concordem com as éticas, mas existem diferentes opiniões sobre os 
princípios, que podem mudar ao longo do tempo (MORROW, 2010, p.12). 

 

Esses princípios, embora tidos como universais, variam em metodologia de 

aplicação e de acordo com o local, situação, condições climáticas e recursos 

disponíveis. As técnicas e estratégias usadas para aplicar esses princípios podem 

variar amplamente, se adaptando a muitas realidades e contextos, mas os 

fundamentos dessa abordagem holística permanecem constantes. O 

desenvolvimento exitoso de práticas que respondam a esses elementos depende, 

em grande medida, da integração dos atores no território, que consigam atuar em 

redes de colaboração e de apoio mútuo, bem como construindo novas relações com 

o aparelho governamental (HOLMGREN, 2007). 

Divididos em princípios éticos e de design, também são aplicáveis à 

reorganização pessoal, econômica, social e política, conforme ilustrado na Flor da 

Permacultura (figura 1, apresentada na introdução, pág. 17), e sua aplicação está 

em contínuo desenvolvimento (HOLMGREN, 2007). 

 

3.1 Os princípios de ética da Permacultura 

 

Os princípios de ética da Permacultura não surgiram nas primeiras literaturas 

sobre o tema, desenvolvidas por Mollison e Holmgren, como ocorreu com os 

princípios de design.  

Como informa Morrow (2010), elas não têm ordem de prioridade e todas se 

aplicam igualmente. 

 

A ética fornece um sentido para as obrigações e são valores morais ou 
códigos de conduta. Eles são constantes universais contra as quais ideias, 
conduta e estratégias podem ser testadas (MORROW, 2010, p.12). 

 

Seus pilares fundamentais, ou três grandes máximas, foram sendo 

desenvolvidos com a prática e quando do desenvolvimento do primeiro “Curso de 

Design de Permacultura” (PDC)33: 1) Cuidar da terra - reconstruir o capital da 

natureza; 2) Cuidar das pessoas - cuidar de si mesmo, parentes e comunidades; 3) 

                                                           
33 Permaculture Design Certificate Course, em inglês. 
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Compartilhamento justo - estabelecer limites de consumo e reprodução, e redistribuir 

o excedente (conforme ilustrado na figura 2) (HOLMGREN, 2007). 

  

Figura 2 – Representação simbólica dos princípios éticos da Permacultura 

 

Fonte: adaptado de Holmgren (2002) 

 

Adotadas ainda na década de 1970, tais máximas se basearam na ética de 

comunidade e grupos religiosos e cooperativos mais antigos e podem ser vistas 

comumente na cultura de povos tribais indígenas, por exemplo, embora com 

concepção de "pessoas" mais limitada. Esse foco da Permacultura nos 

ensinamentos adquiridos junto a tribos indígenas, justifica-se na evidência de que 

tais culturas existiram e ainda existem, muitas delas, em equilíbrio relativo com seu 

meio ambiente, e têm sobrevivido por mais tempo do que qualquer experiência mais 

recente de civilização (HOLMGREN, 2002).  

  

A ética atua como freio aos instintos de sobrevivência e a outras ações 
pessoais e sociais em benefício próprio, que tendem a direcionar o 
comportamento humano em qualquer sociedade. Os princípios éticos são 
mecanismos que evoluíram culturalmente de modo a promover interesses 
pessoais menos egoístas, uma visão mais inclusiva de quem e o que 
constitui “nós”, e uma compreensão de longo prazo das consequências 
boas e ruins das nossas ações. Quanto maior o poder da civilização 
humana (devido à disponibilidade energética), e maior a concentração e a 
escala de poder ao alcance da sociedade, mais crítica se torna a ética para 
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assegurar uma sobrevivência cultural, e até mesmo biológica, de longo 
prazo. Essa visão ecológica funcional da ética a torna central no 
desenvolvimento de uma cultura de uso de energia decrescente 
(HOLMGREN, 2007, p. 08). 

 

A segunda e terceira máximas apresentadas são derivativas da primeira e 

têm sido ensinadas e utilizadas como fundamentos simples e relativamente 

inquestionáveis para o design de Permacultura dentro do movimento e para as 

pessoas que pensam de forma semelhante (HOLMGREN, 2002).  

  

3.1.1 O princípio “Cuidar da Terra - reconstruir o capital da natureza”  

 

Esse princípio estimula a compreensão da crise ambiental global e outras 

crises éticas. Baseia-se na “Hipótese de Gaia34”, de James Lovelock, que conceitua 

o planeta Terra como um organismo vivo, um sistema inteiro, complexo e auto-

organizado. Baseia-se, ainda, na teoria da evolução, de Charles Darwin, e no 

conceito de que se chegarmos a um ponto de afetar seriamente os sistemas 

fundamentais de apoio à vida do planeta seremos "neutralizados", enquanto espécie, 

por um ou mais mecanismos da evolução (como mudanças climáticas ou doenças). 

Traz, também, em si, assim como a hipótese de Gaia,  a visão contracultural quase 

universal entre os povos indígenas e camponeses, na qual a Terra assume figura 

maternal, viva, consciente e poderosa.  

Voltando seu olhar para a terra, dessa vez, também estimula o cuidado com o 

solo vivo, e o considera como fonte de vida terrestre e recurso natural com o qual 

deve-se ter a maior responsabilidade. Baseia-se tanto nas tradições científicas, 

quanto éticas, dos maiores e mais antigos movimentos da agricultura orgânica ou 

biológica35. Considera o estado de nossos solos como um indicador da saúde e do 

                                                           
34 Na década de 80, o cientista nuclear James Lovelock desenvolveu uma teoria (“Hipótese de Gaia”) 
de que a Terra poderia ser imaginada como um grande organismo vivo, completo, autorregulado, que 
evolui ao longo das eras geológicas e busca se manter saudável. De acordo com essa hipótese, 
como em qualquer organismo vivo, dentro da Terra existiriam órgãos essenciais para a manutenção 
de sua saúde e sobrevivência, intimamente ligados. Quando e se acometidos por doenças ou 
destruídos, a vida do organismo, ou da Terra, seria severamente ameaçada. A doença ou destruição 
de um órgão, afetaria os demais e os órgãos só suportariam tal destruição até um limite, depois do 
qual todos os sistemas entrariam em colapso. Na formulação dessa teoria, o autor também afirma 
que o impacto humano na Terra pode ser comparável com o de um vírus em um organismo. Para 
uma explicação mais detalhada do conceito, ver J. Lovelock, Gaia: um novo olhar Life Oxford 
University Press 1979, e outros livros mais recentes do autor. 
 
35 Sistemas sustentáveis de agricultura que não permitem uso de fertilizantes e agrotóxicos sintéticos, 
organismos geneticamente modificados, prejudiciais para saúde humana e ambiente. Tem, como 
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bem-estar da sociedade (atual e futuro), buscando melhorar a sua capacidade em 

suportar a natureza e atender às necessidades humanas, evitando o seu uso 

descuidado e desgastante. 

Significa, ainda, ocupar-se de casa, do local ou lugar, país ou território, 

conforme entendido pelas culturas indígenas e por meio do conceito de 

biorregionalismo, reconhecendo nossa responsabilidade individual e coletiva no 

cuidado de recursos naturais particulares. Sobre o bioregionalismo, considera-se o 

descrito por Boff (2015), como “lado mais amigável da natureza e com possibilidades 

de nos tirar da crise atual”.  

 

[...] A bioregião se circunscreve numa área, normalmente, definida pelos 
rios e pelo maciço de montanhas. Possui certo tipo de vegetação, 
geografia do terreno, de fauna e da flora e mostra uma cultura local 
própria com seus hábitos, tradições, valores, religião e história feita no 
local. Em termos de escala se centra na região e na comunidade; em 
economia, na conservação, adaptação, autossuficiência e cooperação; 
em política, na descentralização, na subsidiariedade, na participação e 
na busca do consenso; na cultura favorece a simbiose, a diversidade e o 
crescimento qualitativo e inclusivo. [...] (BOFF, 2015, trad. Nossa). 

 

De acordo com o autor, o bioregionalismo não é novo, pois tem sua origem 

nos modos de vida e culturas milenares, e sua premissa básica é a valorização do 

lugar onde se vive “conhecer o tipo de solos, de florestas, de animais, as fontes de 

água, o rumo dos ventos, os climas e microclimas, os ciclos das estações, o que a 

natureza nos pode oferecer em termos de paisagens, alimentação e bens e serviços 

para nós e para toda a comunidade de vida”, inserindo as pessoas em um 

sentimento de pertença na cultura local, nas estruturas sociais, urbanas e rurais, na 

história local. 

 

[...] É na bioregião que a sustentabilidade se faz real e não retórica a 
serviço do marketing; pode se transformar num processo dinâmico que 
aproveita racionalmente das capacidades oferecidas pelo ecossistema 
local, criando mais igualdade, diminuindo em níveis razoáveis a pobreza, 
facilitando a participação das comunidades no estabelecimento dos 
projetos e das prioridades. Mesmo sendo a comunidade local a unidade 
básica, isso não invalida as unidades sistêmicas maiores (inter-regionais, 
nacionais e internacionais) que afetam a todos (por exemplo, o 
aquecimento global). [...] (BOFF, 2015, trad. Nossa). 

                                                                                                                                                                                     

base: uso de fertilizantes naturais; solo protegido dos raios solares e chuva; rotação de culturas; 
aumento da biodiversidade; consorciação de culturas; compostagem; controle biológico de insetos e 
doenças. 
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Trabalhando com o conceito de “glocal” (pensar e agir local e globalmente, 

articulando as duas dimensões), o bioregionalismo possibilita circulação de 

mercadorias locais, evitando grandes distâncias (diminuindo poluição e custos); 

favorece o surgimento de cooperativas e de economia de mercado composta 

primariamente, embora não exclusivamente, de empresas familiares, cujos 

proprietários são os próprios trabalhadores, e ajuda mútua e aberta entre bairros e 

municípios (BOFF, 2015). 

Este princípio questiona a validade ética da propriedade da terra e dos 

recursos naturais, conceitos altamente imbricados em nossa sociedade, sobretudo 

no nosso sistema legal, considerando que em um futuro de baixa ou pouca energia 

disponível, tais conceitos estarão em foco nas questões de ética, política e cultura. 

Pressupõe o respeito aos direitos territoriais indígenas e o direito à reforma agrária 

nos países pobres, como questões éticas. Trabalha com um imperativo moral para 

continuar a desenvolver maneiras criativas de conquistar e controlar a terra, em 

estruturas que sejam coletivas, ao invés de ter como natural a propriedade individual 

(pertinente à cultura industrial).  

O cuidado da Terra pode abranger a noção de cuidar de todas as diversas 

formas de vida que habitam o planeta, independente da utilidade atual para nós que 

as mesmas assumam (valor de existência36). Em Permacultura isso se entende 

como “ética da vida”, a qual reconhece o valor intrínseco de tudo o que é vivo, 

mesmo que não tenha valor comercial para os seres humanos, importando apenas 

que esteja viva e realizando suas funções naturais (MOLLISON, 2001).   

De acordo com a perspectiva de Mollison (2001, p. 13), esse princípio ético 

significa “o cuidado com todas as coisas, vivas ou não: solos, espécies e suas 

variedades, atmosfera, florestas, microhabitats, animais e águas”. Isso implica 

praticar atividades que sejam inofensivas e não só restaurem, mas conservem o 

capital natural, baseando-se no uso dos recursos de forma frugal e adotando-se um 

estilo de vida correto (considerado como aquele que utiliza o trabalho para a criação 

de sistemas úteis e benéficos para a comunidade da vida). 

                                                           
36 Um dos três tipos distintos de valores utilizados na ciência da valoração econômica do meio 
ambiente. Se expressa quando indivíduos obtêm benefícios pelo simples conhecimento de que 
determinada amenidade, serviço ambiental ou espécie existe, sem que haja a intenção de apreciá-las 
ou usá-las de alguma forma. Esse valor independe do uso direto. A sua atribuição é derivada de uma 
posição moral, cultural, ética ou altruística em relação aos direitos de existência de espécies não-
humanas ou da preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso 
atual ou futuro para o indivíduo (MARQUES, 2004). 
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Embora leve em consideração nossa capacidade limitada de cuidar 

diretamente da biodiversidade e do planeta como um todo, algo além do nosso 

poder ou inteligência, utiliza o ditado tradicional "viver e deixar viver", buscando 

evitar danos sempre que possível e atender às necessidades humanas, permitindo 

que outras espécies atendam as suas. Ao atender às nossas necessidades, o 

assassinato de outras vidas (indivíduos) é inevitável, pelo menos no que tange à 

nossa necessidade de alimentação.  

Pode-se interpretar o cuidado com outras formas de vida como: a) aceitar 

todas as formas de vida ou espécies como intrinsecamente valiosas, não importa o 

quão inconveniente elas sejam para nós (ou para outras formas de vida que 

valorizamos); b) reduzir nosso impacto ambiental total como melhor instrumento para 

se cuidar de todos os seres vivos, sem necessidade de entender, controlar ou ser 

responsável pela infinidade de impactos de cada ação individual; c) quando for 

necessário matar outros seres vivos, sempre o fazer de forma consciente e 

respeitosa (não usar o que se mata é tido como o maior dos desrespeitos). 

Tanto quanto no bioregionalismo, promove uma quebra com o objetivo de 

“viver melhor” por meio da acumulação ilimitada de bem, para dar lugar ao objetivo 

de “bem viver e conviver” (ética da suficiência), que implica sempre o bem-estar para 

toda a comunidade da vida, a harmonia com o planeta, seus compartimentos e 

elementos que garantem nossa vida junto com os demais seres vivos do 

ecossistema (BOFF, 2015). 

 

3.1.2 O princípio “Cuidar -  das pessoas, de si, parentes e comunidade”  

 

O princípio de cuidar das pessoas traz as necessidades e aspirações 

humanas como sua preocupação. Responsabiliza as pessoas pela situação em que 

nos encontramos (quanto sociedade e espécie), em vez de considerar forças ou 

influências externas como controle, focando nos aspectos positivos e oportunidades, 

que existem em todos os tipos de situações, e não em obstáculos. Pressupõe que o 

cuidado com as pessoas começa com o eu, mas se expande e passa a incluir 

famílias, vizinhos, comunidades locais e mais amplas. Nesse sentido, segue o 

padrão de quase todos os sistemas éticos tribais. A figura 3, apresenta as zonas e 

setores de Permacultura, nas quais a influência e o poder direto começam com o 

pessoal e se estendem ao global. 
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A maior preocupação ética é focada perto do centro, onde se tem maior poder 

e influência, em um nível individual e local. Para poder contribuir para um bem mais 

amplo e exercer tal poder e influências nas demais zonas, é preciso ser e estar 

saudável e seguro. Embora, à primeira vista, essa premissa pareça egoísta e ignorar 

as grandes disparidades de riqueza entre nações, pessoas ricas e pobres, 

comunidades urbanas e rurais e recursos humanos e recursos naturais, a ênfase em 

fornecer as próprias necessidades primeiro é vista por um prisma diferente: à 

medida que reduzimos nossa dependência da economia global e a substituímos por 

economias domésticas e locais, reduzimos a demanda que impulsiona as 

desigualdades atuais. 

 

Figura 3 – Zonas e setores de Permacultura 
 

 

Fonte: traduzido pela autora, com base em Holmgren (2002) 
 

Assim, "cuidar de si mesmo primeiro" não é um convite à ganância, mas um 

desafio para crescer por meio da autoconfiança e da responsabilidade pessoal. 

 

Há um crescente reconhecimento de que o aumento não está 
melhorando o bem-estar nos países ricos. [...] Isso ocorre porque grande 
parte da nova riqueza está sendo usada para compensar os efeitos 
adversos do desenvolvimento excessivo. Isso inclui o aumento das 
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despesas com cuidados de saúde, controle de poluição, controle de 
crime, litígios e uma miríade de outros "desserviços" (em oposição a 
bens e serviços). [...] Nos países pobres, a maioria das pessoas sabe 
que são os aspectos não-materiais do bem-estar que são mais valiosos 
(mesmo que sonhem com os filhos terem a oportunidade de consumir 
muito mais). (HOLMGREN, 2002, p.51, trad. Nossa). 

 

Esta perspectiva reduz, ou mesmo elimina, o aparente conflito entre cuidar da 

natureza e cuidar de nós. 

 

3.1.3 O princípio “Compartilhamento justo - estabelecer limites de consumo e 

reprodução, e redistribuir o excedente” 

 

O princípio da partilha justa trabalha com dois conceitos fundamentais e 

aparentemente contraditórios: abundância e limites. De acordo com Mollison (2001, 

p. 13), esse princípio trata da “contribuição do excedente de tempo, dinheiro e 

energia para alcançar os objetivos de cuidado coma  Terra e cuidado com as 

pessoas. Significa que, após termos suprido nossas necessidades básicas, 

podemos utilizar nossas influências e energias para auxiliar outros a alcançarem 

esse objetivo.  

A abundância, sob esse preceito ético, deve encorajar a distribuição do 

excedente além do nosso círculo de responsabilidade (para a terra e as pessoas), a 

medida que nossas necessidades são providenciadas. Tal abundância é perdida por 

excesso e desperdício, praticados quando se exerce poder sobre a natureza e as 

pessoas além da conta. 

O senso de limites vem da compreensão que tudo na natureza, incluindo nós 

mesmos, tem uma vida útil limitada e um lugar limitado. Esse senso foi reforçado a 

partir da imagem do nosso planeta visto do espaço, bastante icônica, que 

possibilitou a compreensão ainda mais apurada de seus limites físicos e materiais.  

As estatísticas sobre o crescimento do consumo humano e os números da 

extinção de espécies deixam clara a impossibilidade de crescimento contínuo. No 

cenário atual, o futuro de muitos organismos vivos é incerto.  

Vários indicadores apontam essa realidade, como o “Índice do Planeta Vivo”, 

elaborado e acompanhado pelo World Wide Fund for Nature (WWF, 2016), e que 

mede o nível de abundância da biodiversidade. Com base em 14.152 populações 
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monitoradas de 3.706 espécies de vertebrados, revela uma tendência de declínio 

acentuado (figura 4). 

 

Figura 4 - Índice Global do Planeta Vivo entre 1970 e 2012 
 

 

Fonte: adaptado de WWF (2016) 
 

Em média, a abundância de populações de espécies monitoradas teve um 

declínio de 58% no período analisado, e estas são cada vez mais afetadas por 

pressões antrópicas (como agricultura, pesca, mineração, super exploração, 

mudanças climáticas, desflorestamento – queimadas e desmatamento, 

contaminações e poluições que contribuem com a perda da qualidade ambiental e 

perda de habitats e degradação) (WWF, 2016). 

Tamanha é a escala dos impactos humanos, crescentes de forma 

exponencial, que as condições ambientais que possibilitaram tal crescimento 

extraordinário começaram a mudar. Cientistas sugerem que nós já fizemos a 

transição da era geológica do Holoceno para uma nova era geológica e a nomearam 

de “Antropoceno”, durante a qual o clima vem mudando mais rapidamente, os 

oceanos estão se acidificando e biomas inteiros estão desaparecendo. Tudo isso 

configura risco do planeta se tornar muito mais hostil para nossa espécie e para as 

demais. A magnitude de nosso impacto no planeta é de tal ordem que o 

Antropoceno pode ser caracterizado pelo sexto evento de extinção em massa. Se, 

no passado, tais eventos de extinção ocorreram ao longo de centenas de milhares e 

até milhões de ano, no Antropoceno essas mudanças ocorrem dentro de um período 
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de tempo extremamente condensado - para se ter uma ideia, num ritmo que pode 

ser medido durante o tempo de uma vida humana. É a primeira vez que uma nova 

era geológica pode ser caracterizada por aquilo que uma única espécie (homo 

sapiens) conscientemente infringiu ao planeta (WWF, 2016). 

Considerando isso, esse princípio exige que reflitamos sobre o que é 

suficiente e, às vezes, tomemos decisões difíceis quando, por exemplo, aceitamos e 

abraçamos nossa própria mortalidade e poder limitado, nossos limites pessoais, 

necessidade de aumentar e exercitar nossa autonomia e autocontrole, ao pensar 

sobre o que é suficiente, ao termos de olhar para necessidades e desejos que 

geram ganhos materiais, e também na capacidade da terra e pessoas em fornecer 

essas necessidades e desejos.  

Duas ferramentas bastante utilizadas em Permacultura com essa finalidade 

são os cálculos da “Pegada Ecológica37” e da biocapacidade38, relativamente 

simples, que ajudam a levantar, reorganizar e colocar em perspectiva nossa 

demanda pessoal sobre os mais diversos recursos e serviços naturais (exemplo do 

cálculo é apresentado na figura 5). 

 
Figura 5 - Tendências da Pegada Ecológica humana e biocapacidade 

 

 

Fonte: adaptado de WWF (2016) 

                                                           
37 Metodologia que avalia a pressão de consumo humano sobre os ecossistemas e seus serviços e 
recursos naturais. Expressa em hectares globais, permite realizar comparações entre padrões de 
consumo e verificar se estão dentro da capacidade de suporte do planeta. Contabiliza os recursos 
naturais biológicos renováveis em itens segmentados (cinco categorias de uso) como Agricultura, 
Pastagem, Florestas, Pesca, Área Construída e Energia, Absorção de Dióxido de Carbono (WWF, 
2017). 

 
38 Medida da área biologicamente produtiva existente, capaz de regenerar recursos naturais na forma 
de alimentos, fibras e madeira, e de suprir sequestro de CO2. Medida em relação às cinco categorias 
de uso (WWF, 2017). 
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Na figura 5, apresentam-se dados de 1961 até o último ano de levantamento 

realizado (2012), bem como projeções até 2020. Desde que ultrapassou os limites 

globais, em 1971, a demanda humana pela capacidade regenerativa do planeta tem 

aumentado constantemente. Estima-se que - se mantidos constantes o consumo de 

recursos, população atual e tendências de renda - a demanda humana pela 

capacidade regenerativa do planeta continuará crescendo regularmente e excederá 

em 75% essa capacidade até 2020 (WWF, 2016). 

Em 2012, conforme figura 6, foi necessária biocapacidade equivalente de 1,6 

planetas para suprir os recursos e serviços que a humanidade consumiu, 

denotando-se consumo completamente insustentável.  

Exceder a biocapacidade do planeta só é possível em curto prazo e tem como 

consequência o colapso dos recursos, perda de habitats e espécies, acúmulo de 

carbono na, etc. (WWF, 2016). 

Do ponto de vista ético, esse princípio incita que nos concentremos no que é 

apropriado para nós, à nossa realidade, e não no que os outros deveriam fazer – 

agir localmente, pensar globalmente e fazer o que lhe cabe. Isto é especialmente 

importante em um mundo dividido, sobretudo entre ricos e pobres, onde existem 

muitos contextos e situações diferentes. 

 

Figura 6 – Pegada Ecológica por componente versus biocapacidade global 

 

 

Fonte: adaptado de WWF (2016) 
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A redistribuição do excedente exige que compartilhemos com intuito de ajudar 

a Terra e as pessoas além do nosso círculo imediato de poder, influência e 

responsabilidade. Isso nos obriga a exercer esse poder para estimular ou financiar 

as necessidades além de nós, nossa família, comunidade e região. O que 

escolhemos apoiar com o nosso tempo excedente, recursos e riqueza e como, é 

uma questão de vida cada vez mais importante e complexa.  

Nas sociedades tradicionais pré-industriais e modernas, a distribuição de 

excedentes esteve ligada, muitas vezes, a instituições legais e religiosas (sistema 

tributário ou igreja). No entanto, hoje, as pessoas estão encontrando uma ampla 

variedade de maneiras de ajudar os outros, descentralizadas, que podem incluir, por 

exemplo, a ajuda a projetos de desenvolvimento, financiamentos coletivos 

oportunizados pelas mídias e redes sociais, trabalho voluntário e comunitário, por 

meio do apoio as artes e a cultura, dentre outros. 

Muitas estratégias de Permacultura, e até princípios de design inteiros, se 

baseiam na responsabilidade ética de não degradar ainda mais o ambiente. 

Conceitos mais ativistas, baseados nesse princípios, exigem que façamos todos 

esforços razoáveis para aumentar e até transformar a capacidade biológica da 

Terra, em benefício das gerações futuras. 

A Permacultura reconhece que ideias e valores nunca estão livres do seu 

contexto ecológico, econômico e cultural e considera que o pensamento nos séculos 

recentes é dominado pela abundância de combustíveis fósseis aos quais 

acessamos, pois, em grande parte, ela cria, dissemina e influencia o que 

consideramos precioso no pensamento, na cultura e na vida humana. Dessa forma, 

na Permacultura entende-se que o individualismo é a origem e não o resultado do 

bem-estar material, e que crenças e os valores desenvolvidos com base no uso de 

energia crescente, provavelmente serão disfuncionais, destrutivos, sobretudo em um 

mundo de energia limitada e cada vez menos disponível (HOLMGREN, 2002). 

Entende-se que a sociedade atual rejeita as forças energéticas e ecológicas, 

expressão contínua do "dualismo cartesiano", que separa mente e corpo, 

humanidade e natureza, pensamento e ação, sujeito e objeto e se utiliza de uma 

ciência reducionista e racionalista, que agora é um impedimento para a 

sobrevivência humana (HOLMGREN, 2002). 

A Permacultura baseia-se em se trabalhar com a natureza, em vez de contra 

ela; em observar de forma prolongada e pensativa, em vez de agir irrefletidamente; 
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em olhar para os sistemas em todas as suas funções e permitir que demonstrem 

suas próprias evoluções (MOLLISON, 1988). 

Considerando a dimensão espiritual, embora a Permacultura trabalhe com 

uma perspectiva utilitarista, materialista (recursos naturais), científica, racional e 

humanista, ela depende de uma perspectiva ecológica e não descarta crenças 

espirituais que tratam sobre um propósito superior na natureza, sobretudo ao se 

apoiar no pensamento sistêmico, e na sabedoria por trás das perspectivas e 

tradições espirituais ancestrais. Nos campos da educação (escolas Waldorf) e da 

agricultura (biodinâmica), tentativas de utilização da ciência espiritual de Rudolf 

Steiner tem oferecido resultados práticos positivos. 

 

A Permacultura atrai muitas pessoas criadas em uma cultura de 
racionalismo científico, porque o seu holismo não depende de uma 
dimensão espiritual. Para outros, a Permacultura reforça suas crenças 
espirituais, mesmo que sejam simplesmente um animismo básico que 
reconheça a Terra como viva e, de uma forma incognoscível, consciente. 
Para a maioria das pessoas no planeta, o espiritual e o racional ainda 
coexistem de alguma forma. Podemos realmente imaginar um mundo 
sustentável sem a vida espiritual de alguma forma? (HOLMGREN, 2002, 
p. 69, trad. Nossa). 

 

No entanto, não intenciona a criação de um design deliberado de nova 

espiritualidade, ainda que reflita o pensamento ecológico, e considera-se que esse 

caminho pode ser uma extensão irrealista e perigosa da Permacultura. 

Assim, podemos perceber que a ética da Permacultura permeia todos os 

aspectos dos sistemas ambientais, das comunidades, econômicos e também 

sociais. O quadro 1, a seguir, apresenta uma síntese das formas pelas quais a ética 

da Permacultura pode ser implementada, segundo Mollison (2001). 

 

Quadro 1 - Formas pelas quais a ética da Permacultura pode ser implementada 
 

Pensar e planejar a longo prazo, considerando as consequências de nossas ações, com vista à 

sustentabilidade. 

Sempre que possível, utilizar recursos locais e zelar pelo balanço natural dos ambientes. 

Trabalhar com eficiência e em pequena escala, visando baixo consumo energético, e conservar e 
gerar energia.  

Praticar a diversidade. 

Aumentar o capital natural, sobretudo restaurando vegetações e solos. 

Trabalhar pela própria autossuficiência e ajudar outras pessoas a alcançarem, bem como promover a 
responsabilidade comunitária.    

Enxergar soluções, ao invés de problemas. 

Cooperar e não competir. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Mollison (2001, p.15) 
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Os itens constantes do quadro 1 poderão ser verificados integrando os 

princípios de planejamento da paisagem, descritos a seguir, de forma mais ou 

menos explícita. 

 

3.2 Os princípios de Design da Permacultura  

 

Um princípio é uma verdade básica, uma norma de conduta, um modo de se 

proceder. O fundamento científico para os princípios de design de permacultura está 

geralmente dentro da ciência moderna da ecologia e, mais particularmente, em seu 

ramo chamado de ecologia de sistemas. Outras disciplinas contribuíram com 

conceitos adaptados aos princípios de projeto e de design, conservação de energia, 

ciência ambiental, sobretudo a geografia paisagística e a etnobiologia (HOLMGREN, 

2007; MOLLISON, 2001). 

Na figura 7, é apresentada uma representação simbólica dos doze princípios 

de desenho da Permacultura, que auxilia no reconhecimento de cada um deles, bem 

como de seus “slogans”, com mesma função.  

Tais princípios podem variar ligeiramente entre os que utilizam e ensinam 

Permacultura, por uma simples questão de ênfase e organização ou porque se 

altera o conteúdo dos princípios de desenho. Isso se deve aos seguintes fatos: 

Permacultura guarda uma natureza inovadora, ainda emergente, embora criada na 

década de 70; seus princípios de design não vieram exclusivamente por meio de 

extenso estudo da literatura das ciências e disciplinas destacadas, mas 

principalmente por meio da absorção osmótica de ideias dos seus sistematizadores, 

de suas abstrações, da  incorporação de histórias e nos mitos das culturas indígenas 

e da observação do entorno (HOLMGREN, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Figura 7 – Representação simbólica dos princípios de design da Permacultura 
 

 

 

Fonte: adaptado de Holmgren (2002) 
 

Os princípios da Permacultura têm um imediatismo e uma relevância para a 

vida cotidiana das pessoas em diferentes situações e culturas, sem criar a 

necessidade de uma visão particularmente unificada do presente ou do futuro. Eles 

sugerem, no entanto, que precisamos superar nossas noções ingênuas e simplistas 

de sustentabilidade e agirmos em variados campos, aceitando que nossa tarefa é 

usar nossa familiaridade com a mudança contínua para nos adaptarmos à falta de 

energia. 

Fundamentalmente, tais princípios se originaram com base nas premissas do 

“pensamento sistêmico”. Eles servem como guias para o desenvolvimento de 

projetos e devem ser considerados juntos, ou seja, são de igual importância. 

Reúnem conceitos mais gerais de design de sistemas, em consonância com fontes 

tradicionais de sabedoria e bom senso, expressos em linguagem simples. A seguir, 

cada um dos doze princípios é brevemente explicado.  

Os princípios discutidos nas páginas seguintes são inerentes a qualquer 

projeto permacultural, clima e escala. 

 

1. Observe e interaja 
 
 Esse princípio de design sugere que se "pense antes de agir", a fim de que se 

escolha e de que se tome decisões sábias e bem informadas, com vistas ao 

crescimento futuro. A ideia central é a de primeiro observar e interagir com o seu 
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entorno para ver como ele funciona. Essa reflexão pode ajudar a evitar erros 

potencialmente caros a longo prazo (ZAGELOW, 2014).  

 É preciso saber quais elementos estão presentes na paisagem, como 

funcionam juntos, como mudam e evoluem ao longo do tempo. Cada elemento 

introduzido em um sistema não só terá uma finalidade, mas também requisitos, e é 

importante priorizar o que é necessário. No interesse de conservar a energia, um 

bom sistema consistirá em elementos que executem mais de uma função, 

localizados de tal forma que possam dar suporte uns aos outros (ZAGELOW, 2014).  

Por meio da observação cuidadosa e interação atenta os permacultores 

estabelecem uma relação livre e harmônica com a natureza, o que proporciona a 

inspiração para o design, e a possibilidade da decodificação de repertórios e 

padrões naturais, fruto da interação contínua e recíproca com o objeto de 

observação.  

 

[...] Designers de Permacultura utilizam a observação cuidadosa e interação 
atenta para fazer uso mais efetivo das capacidades humanas e reduzir a 
dependência de alta tecnologia e de energias não renováveis. [...] a 
habilidade de algumas pessoas de dar um passo atrás, observar e 

interpretar métodos tradicionais e modernos de uso da terra é uma 

ferramenta poderosa no desenvolvimento de sistemas novos e apropriados 
(HOLMGREN, 2007, p. 10). 

 

O foco desse princípio é, principalmente, facilitar a geração de pensamento 

de longo prazo, necessário para se criar novas soluções (HOLMGREN, 2007). 

 
2. Capte e armazene energia 

  
Um bom sistema de Permacultura será projetado para gerar, capturar e ou 

armazenar o máximo de energia possível com o mínimo esforço, requerendo a 

menor quantidade de recursos possível, quer sejam humanos ou não. Ou seja, será 

projetado para tornar-se eficiente. Também é desejável que seja projetado para ser 

autossuficiente, e para tal é importante minimizar a necessidade de recursos 

externos e ampliar a utilização de energia renovável.  A energia, nesse princípio, tem 

um significado amplo, podendo ser aquela encontrada armazenada em um solo 

saudável, a energia proveniente do sol, ou até mesmo a da água que percorre um 

caminho em um terreno (ZAGELOW, 2014).  
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A observação do entorno é forte aliada nesse princípio para se decidir quais 

as formas de energia podem ser aproveitadas e um bom sistema será eficiente em 

energia se for projetado para que a natureza possa assumir o controle (ZAGELOW, 

2014).  

 De acordo com Holmgren (2007), "esse princípio trata da captura e 

armazenamento de energia a longo prazo, isto é, poupança e investimento para 

construir capital natural e humano”. 

 
3. Obtenha rendimento   

 
Entende-se por rendimento, em Permacultura: 

  

[...] a soma de energia útil armazenada. É a soma da energia conservada e 
gerada em sistemas. Nunca se trata apenas do rendimento em produção, 
não o número de quilos de tomates, ou peixe, etc. – o que é a forma que as 
pessoas normalmente medem o rendimento – mas a soma de energia em 
reservas úteis. Rendimento é uma função de design, e é teoricamente 
ilimitado. Isto é, eu nunca vi um sistema onde não se possa, melhorando o 
design, melhorar o rendimento (MOLLISON, 1981, p. 09). 

 

O rendimento ou a produção de resultados nos motiva e nos mantém 

conectados ao nosso trabalho de forma significativa.  

 

Produção, lucro ou renda funcionam como uma recompensa que encoraja, 
mantém e/ou reproduz o sistema que gerou o rendimento. Desse modo, 
sistemas bem-sucedidos se disseminam.  [...] Se formos sérios a respeito de 
soluções de design sustentáveis, então deveremos ter como alvo 
recompensas que encorajem o sucesso, crescimento e reprodução dessas 
soluções (HOLMGREN, 2007, p. 13). 

 

[...] sem uma produção útil imediata e verdadeira, qualquer coisa que 
projetarmos e desenvolvermos tenderá a enfraquecer até a morte, enquanto 
que elementos que geram uma produção imediata proliferarão. Os sistemas 
que de maneira mais efetiva obtêm um resultado, e utilizam esse resultado 
mais efetivamente para atender às necessidades de sobrevivência, tendem 
a prevalecer sobre alternativas (HOLMGREN, 2007, p. 13). 

 

Um sistema permacultural bem projetado obterá máximo rendimento possível 

na menor quantidade de espaço, demandando para isso a menor quantidade de 

esforço. Para tanto, o sistema deverá se basear em elementos que executam mais 

de uma função e necessitam de baixa manutenção (HOLMGREN, 2007).  

De maneira geral, este princípio destaca que devemos planejar qualquer 

sistema para que ele seja altamente eficiente e nos proporcione autossuficiência em 
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todos os níveis (incluindo autossuficiência pessoal). Para isso, é preciso utilizar 

energia capturada e armazenada eficientemente para manter o próprio sistema e 

capturar mais energia (HOLMGREN, 2007).    

Além disso, é imperativo desenvolver características como a flexibilidade e a 

criatividade, úteis na busca por novas maneiras para se obter rendimento e 

fundamentais para momentos de transição do crescimento para a o declínio de 

sociedades e do uso de energia (HOLMGREN, 2007). 

 
 

4. Aplique autorregulação e aceite feedbacks  

 

De acordo com esse princípio, um sistema que funciona bem tem como 

característica a auto-manutenção - não desperdiça recursos naturais ou humanos.  

 

A autorregulação é essencial para um sistema sustentável. No contexto da 
Permacultura, refere-se a um padrão sobre como os seus praticantes 
devem se comportar. A vida sustentável exige estabelecer limites para o 
consumo. É importante distinguir entre necessidades e desejos e se tornar 
um bom ou mesmo um não consumidor. Viver de forma responsável implica 
apoiar sua própria vida sem nenhum custo para a Terra, de modo que a 
próxima geração possa fazer o mesmo (ZAGELOW, 2014, p. 142).  

 

A segunda parte desse princípio tem a ver com aceitar feedbacks. E  

aprender com os erros. Algumas escolhas simplesmente não funcionam e é preciso 

entender isso e seguir em frente. Ser beligerante é desperdiçar energia. Por isso, é 

importante começar pequeno e ajustar o que o sistema lhe diz que requer menos 

esforço, menos recursos e gera, capta ou armazena mais energia, em pequena 

escala (ZAGELOW, 2014).  

Na Permacultura se está sempre buscando chegar a sistemas 

autorreguláveis, que se mantêm por si próprios, sem demandar esforço. Entretanto, 

possivelmente, isso jamais se atingirá de forma plena. A perseguição desse ideal se 

dá por meio da aplicação dos princípios de design que se relacionam com 

integração e diversidade, bem como pelo uso de elementos autossuficientes, 

eficientes e ou independentes a fatores externos, que conferem robustez para 

enfrentar turbulências e aumentam a resiliência (HOLMGREN, 2007). 

  

Com um melhor entendimento   de como atuam na natureza os feedbacks 
positivos e negativos, podemos desenhar sistemas que são mais 
autorreguláveis, portanto reduzindo o trabalho despendido em ações 
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corretivas desagradáveis. Feedback negativo é o freio que evita a queda do 
sistema em buracos de escassez e instabilidade devido ao uso excessivo 
ou mau uso da energia (HOLMGREN, 2007, p. 14). 

 

A especialização, a dependência de tecnologia, a globalização (onde os 

efeitos se propagam rapidamente em todo o mundo), levam a   uma instabilidade 

maior nos sistemas. A reconstrução da autossuficiência, tanto no nível do elemento, 

como no nível do sistema, aumenta a resiliência (HOLMGREN, 2007).  

 

Na sociedade moderna, aceitamos naturalmente a enorme dependência 
que temos em relação a sistemas de larga escala, muitas vezes remotos, 
para atender nossas necessidades e, ao mesmo tempo, queremos ter uma 
grande liberdade no que fazemos sem controle externo. (…) O 
desenvolvimento de comportamentos e culturas que sejam mais afinados 
com os sinais  de feedback da natureza para evitar exploração abusiva dos 
recursos naturais é um dos desafios do movimento ambientalista 
(HOLMGREN, 2007, p. 15). 

 

O feedback negativo precisa ser bem dirigido, forte a ponto de resultar em 

mudança corretiva, mas não tão forte que venha a prejudicar ainda mais o 

desenvolvimento do sistema. A aceitação de feedback negativo tem que ser 

submetida aos princípios éticos e esses devem ser aplicados primeiramente a nós 

mesmos, famílias e comunidades, ao invés de externalizados (HOLMGREN, 2007). 

 
5. Use e Valorize os Recursos e Serviços Renováveis  

 
Os vários ecossistemas da Terra naturalmente nos fornecem os recursos 

renováveis que precisamos para viver. Se usados de forma frugal, eles se 

regenerarão indefinidamente, permanecendo intactos (em termos de qualidade) e 

disponíveis para as gerações futuras. A partir dessa lógica sustentável, é importante 

compreender primeiro como se originam e se renovam os recursos, para que 

possamos utilizá-los adequadamente. Por outro lado, é importante usar os recursos 

em todo seu potencial, evitando o desperdício (ZAGELOW, 2014).   

Igualmente fundamental no design permacultural é a criação de um sistema 

eficiente, que aproveita os recursos de alto rendimento e no qual cada elemento 

serve para mais de uma função, reduzindo a necessidade de recursos externos 

(ZAGELOW, 2014).   

Dessa forma, são objetivos desse princípio de design: 1) usar da melhor 

forma os recursos naturais renováveis, para administrar e manter os rendimentos, 
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admitindo algum uso que se faça necessário de recurso não renovável para 

estabelecer o sistema, mas de forma reduzida e limitada; e 2) fazer o melhor uso 

possível de serviços naturais39, que não envolvam consumo, para minimizar as 

demandas e enfatizar as possibilidades harmoniosas de interação entre seres 

humanos e a natureza (HOLMGREN, 2007).  

Outro aspecto desse princípio está ligado ao provérbio “Deixe a natureza 

seguir seu curso”, enfatizando que a busca pelo controle sobre a natureza, por meio 

do uso de recursos e tecnologia, é dispendioso e pode levar a degradação dos 

sistemas e processos biológicos, contrariando milhões de anos de aperfeiçoamento 

perpetrados pela natureza em termos de equilíbrio, produtividade e diversidade 

(HOLMGREN, 2007). 

 
6. Não produza desperdício 

 
 Sistemas naturais reciclam tudo. Um sistema de Permacultura deve ser 

projetado para produzir um desperdício mínimo. Na natureza, a maioria dos 

subprodutos podem ser usados para algo e, na Permacultura, o desafio é descobrir 

para o quê. Os permacultores adotam a atitude de que todos os impactos negativos 

gerados podem se tornar positivos. Como cada elemento dentro de um sistema deve 

ter várias funções, uma maneira de trabalhar isso é tentar combinar requisitos e 

usos em todos os elementos. Esse princípio tem a ver com as ideias de se reutilizar, 

reciclar, mas sobretudo, não consumir o que não é necessário ou, pelo menos, 

consumir o que foi reaproveitado (ZAGELOW, 2014). 

Sendo assim, se evocam os valores tradicionais da frugalidade e cuidado com 

os bens materiais, a preocupação moderna com a poluição, e a visão que considera 

desperdícios como recursos e oportunidades.  

 
 [...] é fácil agirmos sem responsabilidade e causar desperdícios em tempos 
de abundância, mas esse desperdício pode ser a causa de privações 
futuras. esse fato é de suma relevância num contexto de declínio de 
energia. as atuais oportunidades para se reduzir desperdícios, e de fato se 
viver deles, não têm precedentes na história. No passado, apenas os mais 
miseráveis podiam sobreviver a partir de desperdícios. Hoje, deveríamos 
reconhecer aqueles que reusam criativamente os desperdícios como a 
verdadeira essência de uma vida com mínimo impacto na terra 
(HOLMGREN, 2007, p. 17). 

                                                           
39 Serviços renováveis (ou funções passivas) são aqueles obtidos de plantas, animais, solo e água 
vivos, sem consumi-los. Por exemplo, quando usamos uma árvore para obter madeira estamos 
usando um recurso renovável, mas quando usamos a árvore para termos sombra e abrigo, 
desfrutamos dos benefícios da árvore viva que não implicam consumo nem coleta de energia. 
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Mollison (1988), definiu como substância poluidora “um produto ou 

subproduto de qualquer componente do sistema que não está sendo usado de 

maneira produtiva por qualquer outro componente do sistema”. Essa definição  

estimula a busca por meios de minimizar a poluição e desperdícios por meio do 

design de sistemas, por meio do (re)aproveitamento de todos os produtos e 

subprodutos gerados em nossas atividades. 

Por outro lado, há também enorme significância no design em Permacultura 

para as ações de manutenção dos elementos e prevenção de desperdícios. Há 

significativo trabalho envolvido em processos de restauração e reparo daquilo que já 

se tem, considerando que um futuro com energia em declínio aguarda a 

humanidade, bem como que todas as estruturas e sistemas sofrem depreciação 

(HOLMGREN, 2007). 

 
7. Design partindo de padrões para chegar aos detalhes  
 

Enfatiza os benefícios em se trabalhar do geral para o específico. Em um 

sistema de Permacultura, os padrões na natureza são a base do projeto. É 

importante primeiro ver o quadro e obter uma ideia geral de como as coisas 

funcionam na paisagem, por meio da observação e da interação com o ambiente 

(conforme primeiro princípio), para somente depois decidir o que se deseja do 

ambiente, trabalhando com um planejamento para alcançar esses objetivos 

(ZAGELOW, 2014). 

Por meio da observação dos padrões que emergem da própria natureza, os 

permacultores decidem onde utilizar os elementos, como agrupá-los (seguindo a 

policultura40), o que é preciso ter por perto, quais serviços essenciais precisam ser 

acessados e com que frequência (ZAGELOW, 2014).  

 

[...] padrões e relações tendem a emergir  por meio da auto-organização e 
co-evolução dos sistemas. os traços comuns dos padrões observáveis na 
natureza e na sociedade nos permitem não apenas entender o que 
enxergamos mas também usar um padrão de um contexto e escala para no 
design em outros (HOLMGREN, 2007, p. 18). 

  

                                                           
40 agrupamento de muitas espécies de plantas e animais diferentes, de forma a poderem se apoiar 
mutuamente. 
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Para isso, precisam obter informações e primeiro decidir sobre o que e depois 

sobre como trabalhar. Dependendo do seu tamanho, um sistema de Permacultura 

considerará dividir a terra em, no máximo, seis zonas numeradas de zero a cinco, 

sendo que a Zona 0 deve ser a mais próxima de quem planeja o design ou o seu 

centro de atividades, e a zona 5 a mais longe. Para conservar energia, elementos 

que precisam ser acessados com frequência estarão localizados na Zona 1; 

logicamente, aqueles na Zona 5 são os usados menos frequentemente (ZAGELOW, 

2014; HOLMGREN, 2007). 

De acordo com Holmgren (2007, p.19), “sistemas complexos que funcionam 

tendem a evoluir a partir de sistemas simples funcionais, de forma que, encontrar o 

padrão adequado para aquele design é mais importante que entender todos os 

detalhes dos elementos do sistema”. 

Esse princípio nos faz lembrar que os detalhes tendem a desviar nossa 

percepção da natureza do sistema e, quanto mais perto nos aproximarmos das 

partes, menor será a nossa capacidade de entender o todo. 

 

8. Integrar em vez de segregar  

  

 Em Permacultura, todas as escolhas de elementos a serem utilizados tem 

significado. Ao projetar um sistema, essencialmente se analisa como os elementos 

funcionam individualmente mas, sobretudo, se analisa a relação entre eles. Integrar 

os elementos, de forma a relacionar uns com os outros, é o que torna o sistema 

eficiente, em termos energéticos. Cada elemento tem um propósito e um rendimento 

próprio, mas também deve servir para apoiar a existência e as funções dos demais 

elementos (ZAGELOW, 2014).  

Na visão de Holmgren (2007, p. 20), “o objetivo de um design autorregulado e 

funcional é dispor os elementos de tal maneira que cada um deles satisfaça as 

necessidades e aceite os produtos dos demais elementos”, e para tanto “cada 

elemento exerce muitas funções, ao passo que cada função importante é apoiada 

por muitos elementos”. 

Esse princípio contrapõe-se a vida contemporânea, no sentido de que esta 

caracteriza-se por movimentos de segregação (religiosa, política, econômica, 

cultural, de gênero, entre outras).   
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Nosso viés cultural de focalizar a complexidade dos detalhes nos leva a 
ignorar a complexidade dos inter-relacionamentos. a nossa tendência é 
sempre optar pela segregação dos elementos como a estratégia padrão de 
design para reduzir a complexidade dos relacionamentos. essas soluções 
surgem em parte devido ao nosso método científico reducionista que separa 
os elementos para estudá-los isoladamente. Qualquer consideração de 
como eles funcionam como parte de um sistema integrado tem sempre por 
base as conclusões tiradas do seu estudo quando isolados do sistema 
(HOLMGREN, 2007, p. 20). 
 

Já a Permacultura se apoia na diversidade, seja genética, de seres vivos ou 

cultural, com a qual as comunidades podem crescer de maneiras surpreendentes. 

Portanto, também pode ser praticado entre as pessoas, possibilitando o viver em 

ambientes de suporte, nos quais as pessoas desempenham seus propósitos 

individuais, mas também contribuem para um todo, maior. Nesse contexto, alcançar 

a autossuficiência requer conectar pessoas com ideias e objetivos  semelhantes 

para trocar e compartilhar (ZAGELOW, 2014). 

Os permacultores necessitam ser habilidosos em criar sistemas que se 

baseiem em relacionamentos de elementos estreitamente integrados, e isso 

depende da capacidade dos permacultores em ter  ampla visão desses 

relacionamentos e de seus encaixes e organização. Os permacultores precisam 

saber antecipar e acomodar essas relações sociais e ecológicas e, quando 

conseguem fazer isso com perfeição, desenvolvem sistemas fortemente integrados 

e autorregulados, nos quais há pouca necessidade de intervenções humanas 

corretivas (HOLMGREN, 2007). 

As conexões entre os elementos de um sistema integrado variam, tanto 

quanto variam nos ecossistemas naturais, podendo ser  relações predatórias, 

competitivas, cooperativas, simbióticas. Quanto maior a diversidade de tipos de 

conexões, mais provável a construção de uma comunidade ou sistema integrado 

forte. No entanto, sempre que possível, a Permacultura enfatiza fortemente o 

estabelecimento de relacionamentos positivos, cooperativos e simbióticos 

(HOLMGREN, 2007). 

 

9. Use soluções pequenas e lentas  
 

Esse princípio aplica-se à permacultura de muitas maneiras. Construir um 

sistema lentamente é vantajoso, porque permite ajustar as mudanças e fazer 

correções em pequena escala, desperdiçando menos tempo e recursos em 

correções. Para aumentar a eficiência, um sistema bem planejado deve ser tão 
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pequeno quanto possível ao cumprir os seus objetivos, reduzindo os investimentos 

com manutenção. A autossuficiência também requer apoiar o que é local, diminuindo 

a necessidade de recursos externos, bem como fortalecendo o entorno (ZAGELOW, 

2014).  

Os sistemas devem ser projetados para executar funções na menor escala 

que seja prática e eficiente no uso da energia. A escala e a capacidade humanas 

deveriam ser a unidade de medida para uma sociedade sustentável democrática e 

humana (ZAGELOW, 2014). 

  

 10. Use e valorize a diversidade  
 

Na natureza, uma variedade de espécies de animais e plantas coexistem, 

compõem a biodiversidade e criam um ambiente estável. Da mesma forma, todas as 

funções em um sistema de Permacultura devem ser cobertas por uma série de 

elementos. A diversidade torna um sistema mais resiliente. Para favorecer a 

diversidade, praticantes da Permacultura utilizam a policultura, grande diversidade 

de formas, funções e interações na natureza e na humanidade. A união de todos 

esses elementos é a fonte da complexidade sistêmica (ZAGELOW, 2014).   

  

[...] o papel e o valor da diversidade na natureza, cultura e Permacultura são 
dinâmicos, complexos e, às vezes, aparentemente contraditórios em si 
mesmos. A diversidade necessita ser vista como o resultado do equilíbrio e 
da tensão existente na natureza entre variedade e possibilidade de um lado, 
e de produtividade e força do outro (HOLMGREN, 2007, p. 23). 

 

A Permacultura está ativamente engajada em criar e estimular uma nova 

diversidade, em nível local e biorregional, a partir da junção dos elementos 

existentes na natureza e na cultura:  diversidade de estruturas, diversidade entre 

espécies e populações, inclusive comunidades humanas (HOLMGREN, 2007). 

 
11. Use e valorize o Marginal 

 
A borda ou a margem são lugares na natureza que fomentam coisas novas, 

uma vez que é onde ecossistemas diferentes se encontram e reúnem as suas 

características. Nesses locais é possível encontrar grande variedade de vida, que 

não pode ser encontrada em nenhum dos sistemas vizinhos. A sobreposição entre 
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os ecossistemas contém espécies vegetais e animais de ambos os sistemas, bem 

como novos que se adaptaram a esse "intermediário". (HOLMGREN, 2007). 

Um sistema de Permacultura, portanto, deve ser projetado para incluir o 

máximo de vantagem possível imitando os padrões encontrados na natureza 

(HOLMGREN, 2007). 

Além disso, esse princípio nos pede para encontrar o valor de busca, onde 

achamos que é menos provável que exista. Nenhum recurso deve ser desperdiçado 

(HOLMGREN, 2007). 

A visão periférica como sendo um sentido crítico, além dos nossos cinco 

sentidos, nos conecta ao mundo bem diferente do mundo que enxergamos com 

nossa visão focalizada. Qualquer que seja o objeto da nossa atenção, temos que 

lembrar que é na borda de alguma coisa – sistema ou meio, que acontecem os 

eventos mais interessantes; o design que vê a borda como uma oportunidade ao 

invés de um problema tem maior probabilidade de êxito e de ser mais flexível. Nesse 

processo, descartamos as conotações negativas associadas à palavra “marginal” 

para podermos entender o valor dos elementos que contribuem apenas de maneira 

periférica à função ou ao sistema (HOLMGREN, 2007). 

Esse princípio funciona com base na premissa de que o valor e a contribuição 

das bordas e os aspectos marginais e invisíveis de qualquer sistema deveriam não 

apenas ser reconhecidos  e preservados, mas que a ampliação desses aspectos 

pode aumentar a estabilidade e a produtividade do sistema (HOLMGREN, 2007). 

 

12. Usar e responder de forma criativa 

 

Todos os sistemas, naturais ou feitos pelo homem, estão sujeitos a mudanças 

por meio de processos evolutivos ou de eventos imprevistos. Esse princípio nos 

recorda que precisamos aprender a usar esses eventos para nossa vantagem. 

Como aponta Holmgren (2007), a Permacultura trabalha a favor dessa característica 

intrínseca aos sistemas.   

     

A Permacultura diz respeito à durabilidade de sistemas vivos naturais e da 
cultura humana, mas essa durabilidade paradoxalmente depende em 
grande parte de certo grau de flexibilidade e mudança. Muitas estórias e 
tradições trazem o tema que diz que dentro da maior estabilidade estão as 
sementes da mudança. A ciência nos mostrou que o que é aparentemente 
sólido e permanente pode ser, no nível celular e atômico, uma furiosa 
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massa de energia e mudanças, analogamente às descrições de certas 
tradições espirituais (HOLMGREN, 2007, p. 25). 

 

Algumas mudanças são previsíveis e podemos planejar - na natureza, temos 

temporadas, estações, ciclos e padrões de sucessão. Essas mudanças podem ser 

antecipadas e consideradas em nossos planos (ZAGELOW, 2014).    

Outras mudanças são imprevisíveis, e com o imprevisto aprendemos uma 

lição singular: ele nos indica aquilo que não foi considerado, seja no design, seja na 

vida. Nesse momento, surge a oportunidade para os Permacultores de aprender e 

aplicar uma das atitudes permaculturais mais fundamentais, a de transformar algo 

negativo em positivo (ZAGELOW, 2014).    

Dessa forma, esse princípio atua em duas vertentes: 1) realizar um design 

levando em conta as mudanças, de forma deliberada e cooperativa, e 2) responder 

criativamente ou adaptar o design às mudanças do sistema (geralmente de larga 

escala), que escapam ao nosso controle e influência (HOLMGREN, 2007). 

Esse princípio também determina que, embora seja importante desenvolver o 

entendimento da fluidez e das mudanças contínuas em nosso cotidiano, é 

igualmente importante compreender a natureza das mudanças e a escala em que 

ocorrem (HOLMGREN, 2007).  

A Permacultura reúne características que a permitem ser vislumbrada como 

uma resposta possível à crise multifatorial em que vivemos. Amparada na 

criatividade de quem a coloca em prática, envolve princípios éticos e de desenho de 

sistemas interconectados e holísticos – avalizados pela observação dos padrões e 

relacionamentos encontrados na natureza e que, portanto, foram produzidos e 

replicados com sucesso ao longo dos milhares de anos pelo nosso planeta e lhe 

servem como base – que podem ser aplicados a todos os aspectos da vida humana.  

É, portanto, um caminho rumo a sustentabilidade, que fomenta a vida e sua 

abundância, sem a degradação socioambiental, aumentando a resiliência, ao passo 

em que fusiona os conhecimentos tradicionais, contemporâneos e o bom senso, de 

modo a se prover as necessidades humanas básicas, bem como suas 

infraestruturas de apoio.  

Seu constante desenvolvimento e caráter emergente, bem como inovador e 

multidisciplinar, permite empoderamento, autoconfiança, criação e fortalecimento de 

valores comunitários e a transição humana de um estado de dependência para a 
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emancipação, com alternativas que podem ser utilizadas em nível individual ao 

coletivo, do local ao global, excluindo–se barreiras de qualquer tipo.  
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4 PERMACULTURA E SUAS POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO   
  

 

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2015), a educação é um processo 

que envolve toda a sociedade, não somente a escola. Segundo os autores, a 

educação afeta a todos, o tempo todo, em todas as situações e contextos (pessoal, 

profissional, social), pois toda sociedade (família, escola, meios de comunicação, 

amigos, instituições religiosas, empresas), atua nesse processo quando transmite 

ideias, valores ou mesmo quando parte em busca de novos conhecimentos. Isso 

ocorre de variadas formas e mutuamente, ou seja, todos educam e, ao mesmo 

tempo, são educados, sofrem influências, adaptam-se a novas situações e 

mudanças.  

Sabemos que existem inúmeros processos de aprendizagem que propiciam a 

formação dos indivíduos e vários foram os educadores que formularam teorias41 

sobre esse tema, explorado desde a antiguidade aos dias de hoje. Essas teorias 

construídas ao longo da História da humanidade, forjadas em paradigmas bastante 

diversos, foram se diferenciando e influenciaram tanto escolas e pensadores, como 

a própria sociedade e o Estado. 

Atualmente, se renova o debate acerca das teorias da aprendizagem, diante 

das mudanças provocadas pela globalização e seus efeitos sobre a sociedade e as 

políticas governamentais. O avanço, disseminação e uso da tecnologia, também se 

acrescentam nessa discussão, à medida que impõe novos tipos de atuação da 

sociedade e novas relações entre o conhecimento e os indivíduos, determinando a 

criação de novos processos de aprendizagem, e a readequação ou a reafirmação de 

outros. 

                                                           
41 Cito como exemplos dessas diferentes teorias, os seguintes pensamentos pedagógicos: o oriental, 
de Lao-Tsé e o Talmude; o grego, de Sócrates, Platão e Aristóteles; o romano, de Cícero e 
Quintiliano; o medieval, de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino; o renascentista, de 
Montaigne, Lutero e os jesuítas; o moderno, de Comênio e Locke; o iluminista, de Rousseau, Herbart 
e a própria Revolução Francesa, com seu Plano Nacional de Educação;  o positivista, de Spencer, 
Durkheim e Whitehead; o socialista, de Marx, Lênin, Makarenko e Gramsci; o da Escola Nova, de 
Dewey, Montessori, Claparède e Piaget; o antiautoritário, de Freinet, Rogers e Lobrot; o crítico, de 
Bordieu e Passeron, Baudelot-Establet e Giroux. Ainda, como parte de um pensamento pedagógico 
de terceiro mundo, existem os pensamentos pedagógicos africano, latino-americano e brasileiro, 
sendo que este último se divide em liberal (com expoentes como  Fernando de Azevedo e Anísio 
Teixeira) progressista (no qual se destacam Paulo Freire, Ruben Alves e Maurício Tragtenberg). Além 
desses exemplos, se omitiram muitos outros, como os que compõem as perspectivas atuais em 
educação. Para aprofundamento sobre a História da Educação ver, entre outros, Moacir Gadotti, 
2003. História das Ideias Pedagógicas, São Paulo, Ed. Àtica. 
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Se faz necessário, à luz desse debate, repensar o papel da educação no 

mundo contemporâneo e adequá-la às demandas emergentes. Temas como saúde 

humana, consumo e consumismo, meio ambiente e sustentabilidade, preservação e 

conservação do ambiente, ética e direitos humanos, diversidade e cultura, dentre 

tantos outros, não podem ser considerados de maneira isolada, sendo necessária 

sua interpretação em horizontes mais amplos.   

Nesse contexto, no presente trabalho, o conjunto de princípios que compõe a 

Permacultura são  enfatizados como ferramenta possível para a construção de uma 

resposta à crise multifacetada que enfrentamos, enquanto espécie que cohabita o 

Planeta Terra, e os processos de ensino e aprendizagem relacionados à 

Permacultura são o foco da sua investigação. Tais processos, que compõem uma 

educação voltada à sustentabilidade, são encarados como fenômenos centrais no 

movimento permacultural, dado que é por meio da educação que a lógica do 

movimento se difunde, novos permacultores são formados e a cultura se perpetua 

no tempo.  

As seções anteriores desta pesquisa se dedicaram a explorar a cronologia 

dos eventos históricos, que fizeram parte do surgimento e desenvolvimento da 

Permacultura, em âmbito mundial e nacional, bem como explorar suas hipóteses 

fundadoras, fundamentos e princípios, nos quais se alicerçam a sua cultura e as 

suas práticas. 

Nesta seção, busca-se discutir de que forma se relacionam Permacultura e 

educação e, para tanto, iniciamos apresentando quais os tipos de educação 

envolvidos com o seu ensino e aprendizagem: a educação formal e a educação não-

formal.  

É imperativo destacar, contudo, que é apresentada uma síntese em relação 

as suas características mais marcantes, permitindo relacioná-las às práticas 

permaculturais. Maiores aprofundamentos42 em relação a esses campos da 

educação, sobretudo em relação a sua historiografia, são possíveis.  

Define–se a educação formal como aquela desenvolvida nas escolas 

(educação escolar ou institucionalizada), com conteúdos previamente demarcados, 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 

privadas, englobando a educação básica (composta pela educação infantil, ensino 

                                                           

42 Sobre isso, recomendamos a leitura dos trabalhos de Maria da Glória Gohn (1999, 2006, 2009). 
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fundamental e ensino médio), a educação superior, a educação especial, a 

educação profissional e a educação de jovens e adultos (GOHN, 2014; BRASIL, Lei 

9.394, 1996). Gadotti (2005), vai além e aponta outras de suas características.  

 

A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 
principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz 
educacional centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e 
burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores 
dos ministérios da educação. [...] O espaço da escola é marcado pela 
formalidade, pela regularidade, pela sequencialidade (GADOTTI, 2005). 

 

 No campo da educação formal, os processos educativos são conduzidos pela 

figura dos professores, em espaços físicos que compreendem o território das 

escolas, instituições regulamentadas por lei, certificadas e certificadoras, 

organizadas de acordo com diretrizes nacionais, pressupondo ambientes 

normatizados de educação, com regras e padrões comportamentais definidos 

previamente (GOHN, 2006).  

Entre seus objetivos, estão o ensino e aprendizagem de um conjunto de 

conteúdos sistematizados ao longo do tempo e definido em lei, requerendo para 

tanto: tempo, local específico, pessoal especializado, organização (inclusive a 

curricular), sequenciamento das atividades, disciplina, regulamentos e leis, órgãos 

superiores, métodos, divisão da aprendizagem por idade e por tipo de 

conhecimento. Os estudantes objetivam, além de aprender, obter certificação e 

titulação que os permitam alcançar graus mais avançados de educação (GOHN, 

2006). 

Já a definição da educação não-formal parece ser uma tarefa mais difícil e 

ambígua, haja vista que ela é identificada em oposição ao outro tipo de educação. 

Sendo assim, a comparação entre a educação formal e a educação não-formal 

estabelece-se facilmente, e define-se a segunda pela ausência ou pela negatividade 

em relação à primeira. Um dos grandes desafios, em se tratando de educação não-

formal tem sido, então, caracterizá-la pelo que ela é (GADOTTI, 2005; GOHN, 2014).  

La Belle (1982 apud GADOTTI, 2005, p. 2), compreende a educação não-

formal como “toda atividade educacional organizada, sistemática, executada fora do 

quadro do sistema formal para oferecer tipos selecionados de ensino a 

determinados subgrupos da população”.  Gadotti (2005), complementa destacando o 

caráter mais difuso, menos hierárquico e menos burocrático dos programas de 
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educação não-formal, que podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder 

certificados de aprendizagem.  

A descontinuidade, a eventualidade e a informalidade são marcas de seus 

múltiplos espaços de aprendizagem. Todos os lugares de convívio se revelam como 

possíveis espaços desta educação (além das próprias escolas, onde também se 

pode oferecer educação não-formal, nas igrejas, nas associações, em clubes, em 

assentamentos, em coletivos, nas Organizações Não Governamentais, nos 

sindicatos, nos partidos, na mídia, etc. (GADOTTI, 2005). De acordo com Gohn 

(2006), tais espaços de aprendizagem “acompanham as trajetórias de vida dos 

grupos e indivíduos”, em locais informais onde há processos interativos 

intencionais.  

A característica que o tempo assume nesse tipo de educação se torna tão 

relevante quanto a do espaço. Uma das características da educação não-formal é 

sua flexibilidade tanto em relação ao tempo, quanto em relação à criação e recriação 

dos seus múltiplos espaços, respeitando diferenças e capacidades individuais 

(GADOTTI, 2005, p. 4).  

A forma pela qual se aprende em educação não-formal é, principalmente, via 

processos de compartilhamento de experiências, em ambientes e situações 

interativos e construídos coletivamente (o educador é o outro, com quem se 

interage), e sendo assim situa-se no campo da Pedagogia Social43. Muitas vezes, a 

participação dos indivíduos é optativa, mas sempre há intencionalidade na ação, no 

ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes (GOHN, 2006). 

Em relação a sua organização, não se divide em séries, idade ou conteúdos. 

Porém, possui propósitos claros, não dados a priori, mas que se constróem no 

processo interativo, gerando processo educativo, cujo modus operandi surge do 

interesse e da necessidade do grupo que dele participa. Pode-se destacar educação 

voltada para a cidadania, justiça social, assunção de direitos (humanos, sociais, 

políticos, culturais etc.), liberdade, igualdade, democracia, inclusão, exercício da 

cultura e manifestação de suas diferenças (aprende-se a conviver e respeitar os 

demais, em face a diferentes culturas, indivíduos e ao outro), construção de 

                                                           
43 De acordo com Torquato, et al. (2015), Pedagogia Social é a teoria geral da educação social, na 
qual se constitui base teórica para as práticas de Educação Popular, Sociocomunitária e Educação 
Social. Perpassa todos os setores da sociedade com vista a melhorar as relações humanas e sociais, 
com abrangência em todas as faixas etárias. Se realiza especialmente dentro de intervenções 
educativas intencionais e não formais. O objeto de estudo da pedagogia social é a educabilidade 
social do sujeito (TORQUATO; et al., 2015).  
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identidade coletiva, balizamento de regras éticas e de condutas aceitáveis 

socialmente (GOHN, 2006). 

A educação não-formal designa um processo educativo com várias 

dimensões, tais como: 1) aprendizagem política dos direitos e deveres dos 

indivíduos enquanto cidadãos; 2) formação para a cidadania, pressupondo 

democratização da gestão, do acesso à escola, do conhecimento, bem como 

formação de cidadãos plenos (livres e emancipados); 3) a capacitação dos 

indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 

desenvolvimento de potencialidades; 4) a aprendizagem e exercício de práticas que 

capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para 

a solução de problemas; 5) a aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, 

escolar, em formas e espaços diferenciados; 6) educação realizada nos meios de 

comunicação social; e 7) educação para a vida, no sentido de garantir o respeito à 

dignidade do ser humano. Por isso ela é, muitas vezes, associada à educação 

popular e à educação comunitária (BRASIL, 2007; GADOTTI, 2005). 

É, portanto, processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a 

cidadania, que sinala um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e 

produção de saberes, envolvendo múltiplas organizações e instituições, atividades, 

meios, formas, programas e projetos sociais (GOHN, 2006). Em relação ao 

pressuposto pedagógico da educação não-formal, com vista à formação para a 

cidadania, Gohn (2006) argumenta ainda que:  

 

A educação não-formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do 
mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o 
mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. [...] A construção 
de relações sociais baseadas em princípios de igualdade e justiça social, 
quando presentes num dado grupo social, fortalece o exercício da 
cidadania. A transmissão de informação e formação política e sócio cultural 
é uma meta na educação não-formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser 
humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, 
individualismo etc. (GOHN, 2006). 

 

Sob a perspectiva do trabalho com o grupo, Gohn (2006) destaca a atuação 

da educação não escolar sobre aspectos subjetivos, trabalhando e formando a sua 

cultura política (entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir 

com o outro em sociedade). A autora aponta também, em suas palavras, que a 

educação não-formal ajuda a desenvolver laços de pertencimento, na construção da 
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identidade coletiva do grupo, colabora para o desenvolvimento da sua autoestima e 

empoderamento, alicerçada na solidariedade e identificação de interesses comuns. 

Entre os seus resultados, se pode citar o desenvolvimento do indivíduo nos 

seguintes processos: consciência e organização de como agir em coletivo; 

construção e reconstrução da percepção de mundo e sobre o mundo, por meio da 

sua leitura e interpretação e conhecimento de suas próprias práticas; sentimento de 

identidade e pertença em um grupo ou comunidade; capacitação para a vida e suas 

adversidades; resgate da autoestima ou autovalorização (GOHN, 2006).   

Sob o prisma da metodologia, na educação não-formal ela se origina na  

problematização do cotidiano. Os temas e conteúdos trabalhados emergem das  

necessidades, desafios ou ações a serem realizadas, construídos no processo.  

 

O método passa pela sistematização dos modos de agir e de pensar o 
mundo que circunda as pessoas. Penetra-se portanto no campo do 
simbólico, das orientações e representações que conferem sentido e 
significado às ações humanas.  [...] Esta formação envolve aprendizagens 
tanto de ordem subjetiva, relativa ao plano emocional e cognitivo das 
pessoas, como aprendizagem de habilidades corporais, técnicas, manuais 
etc., que os capacitam para o desenvolvimento de uma atividade de criação, 
resultando um produto como fruto do trabalho realizado (GOHN, 2006). 

 

O papel dos mediadores ou educadores (ou qualquer outra nomenclatura que 

venham a assumir) no processo educativo é o de definir o projeto político-cultural do 

grupo, marcar referenciais no ato de aprendizagem (com suas visões, projetos 

societários, ideologias, propostas, conhecimentos etc.) e estabelecer a interface 

entre os indivíduos do grupo (GOHN, 2006).   

Cabe destacar que o termo não-formal também é usado por alguns 

pesquisadores, impropriamente, como sinônimo de informal e, por isso, considera-se 

necessário distinguir esses conceitos. Bianconi e Caruso (2005) pontuam a 

educação informal como aquela na qual qualquer pessoa adquire e acumula 

conhecimentos, por meio de experiência diária em casa, no trabalho e no lazer. Para 

Vieira, Bianconi e Dias (2005) a educação informal também se caracteriza por  

decorrer de processos naturais e espontâneos. Para Gohn (2005), o que a distingue 

é a questão da intencionalidade.  

 

[...] educação informal como aquela que os indivíduos aprendem durante 
seu processo de socialização – ocorrendo em espaços da família, bairro, 
rua, cidade, clube, espaços de lazer e entretenimento; nas igrejas; e até na 
escola entre os grupos de amigo; ou em espaços delimitados por 
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referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, sempre 
carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos 
herdados. Poderá ter ou não intencionalidades (por exemplo, educar 
segundo os preceitos de uma dada religião é uma intencionalidade). A 
grande diferença da educação não-formal para a informal é que na primeira 
há uma intencionalidade na ação: os indivíduos têm uma vontade, tomam 
uma decisão de realizá-la, e buscam os caminhos e procedimentos para tal. 
Poderá encontrá-los em meios coletivos ou individuais [...] (GOHN, 2005, p. 
40)  

 

Para concluir este item é importante destacar que não há relação de exclusão 

entre a educação formal e a educação não-formal. Tampouco, a educação não-

formal deve ser entendida como contrária ou alternativa à educação 

institucionalizada (GOHN, 2009).  

Esse tópico não visa, portanto, opor a educação formal à educação não-

formal, ao passo que trata de evidenciar as características e potencialidades de 

cada uma e explicitar de que forma contribuem para a disseminação dos princípios 

da Permacultura. Isto posto, passaremos a explorar as formas como se ensina e 

como se aprende a Permacultura, divididas em contextos formais e não formais de 

educação.  

  

4.1 Como se ensina e como se aprende a Permacultura em contextos de 

educação não-formal?  

 

A Permacultura opera em uma lógica de “redes”, de pessoas e de grupos, 

lotados nos mais variados pontos do planeta (em países ricos, em desenvolvimento 

e pobres). Tais grupos possuem as mais diversas características, mas todos são 

unidos em torno de um objetivo comum de alcançarem um futuro mais sustentável, 

por meio da estruturação de suas vidas em consonância com os princípios da 

Permacultura.  

A formação das redes propicia a difusão das soluções encontradas para o 

design e apoio, negado muitas vezes pelo poder público e pelos setores acadêmico 

e empresarial. Nessa conformação, os permacultores trocam informações, saberes, 

recursos de natureza diversa (sementes, por exemplo), contatos e divulgam as suas 

atividades, inclusive educacionais, buscando fortalecimento das suas ações e da 

sua cultura, de forma geral. 
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4.1.1 Curso de Design em Permacultura (ou Permaculture Design Certificate Course 

- PDC) 

 

Muitas pessoas envolvidas com Permacultura, as quais muitas fazem parte 

dessas redes, completaram um Curso de Design em Permacultura (ou Permaculture 

Design Certificate Course - PDC), que é voltado para a formação de permacultores.  

Holmgren (2007), destaca a importância de um PDC: 

 
[...] tem sido mundialmente o principal veículo de inspiração e treinamento. 
O aspecto da inspiração proporcionada pelo PDC atuou como uma “cola 
social” unindo participantes de tal modo que a rede mundial pode ser 
descrita como um movimento social (HOLMGEN, 2007, p.04). 

 

Concebido inicialmente por Bill Mollison, trata dos princípios de ética e do 

design da Permacultura, seguindo um programa padrão, que objetiva garantir a 

qualidade permanente da formação dos permacultores em todo o mundo. Ferreira 

Neto (2017), destaca que Mollison  

  
[...] assumiu a frente de difusão da Permacultura pelo mundo, tornando-se o 
grande vetor de expansão da mesma em especial até o início dos anos 
1990, escrevendo livros, ministrando cursos e fundando institutos e 
organizações internacionais (FERREIRA NETO, 2017, p. 44). 

 
Nesse curso, Mollison incluiu todos os conteúdos básicos para se começar a 

fazer a Permacultura e, assim, depois de fazer um PDC, os estudantes passam a ser 

chamados de permacultores, uma vez que se presume que receberam as 

ferramentas necessárias para tomar ações concretas como designers em 

Permacultura, como aponta Cazeloto (2010). 

 
Mais do que uma forma de design ecológico voltado para a 
autossustentabilidade, a Permacultura possui características de uma 
comunidade, com suas normas, práticas, valores e, principalmente, com um 
grupo de praticantes legitimados que se identificam como permacultores. O 
signo de admissão a esse grupo é a posse de um certificado, expedido aos 
que participam de um curso de formação identificado pela sigla PDC (no 
original, em inglês, Permaculture Design Certificate. A tradução para o 
português manteve a sigla e o curso é conhecido como Permacultura, 
Design e Consultoria ou simplesmente como Certificado de Design em 
Permacultura). O PDC não é apenas um certificado que atesta o 
conhecimento das técnicas permaculturais, mas o sinal de pertencimento à 
comunidade internacional de permacultores (CAZELOTO, 2010, p. 195). 

 
Esse currículo completo contempla setenta e duas horas de estudos, com 

obrigatoriedade de participação em 100% das atividades pelos estudantes, 
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aspirantes a permacultores, além da obrigatoriedade da elaboração de um design 

como atividade final do curso, a fim de que recebam certificado de conclusão. A 

publicação que baliza o currículo oficial do PDC é chamada de “Syllabus”, e foi 

publicada em meados da década de oitenta.  

Ferreira Neto (2017), explica que foi durante a primeira Convergência 

Internacional de Permacultura44 (International Permaculture Convergence), em 1984, 

em Rowlands, no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, que reuniu cerca de 

100 pessoas, que discutiu-se pela primeira vez o formato dos PDCs e a metodologia 

pedagógica central de transmissão do conhecimento para novos interessados. 

Em relação à certificação, quem a concede a um estudante é o instrutor que 

ministra o curso, mediante as condições comentadas anteriormente. O instrutor de 

um curso PDC deve ter também realizado o curso, ministrado por instrutor 

reconhecido, e ter experiência prática.  

No passado, somente PDCs realizados com instrução direta de Bill Mollison 

ou David Holmgren eram certificados. Com a expansão do movimento e a demanda 

pela formação de novos permacultores cada vez mais alta, Bill e David passaram a 

permitir a certificação de cursos ministrados por permacultores formados e 

reconhecidos por eles.  

  
A Permacultura não possui formas hierárquicas e nem constitui 
obrigatoriamente redes formais, de maneira que não existe nenhuma forma 
institucionalizada de comunicação ou associação entre todos os 
permacultores. Há, no entanto, uma série de organizações que reúnem 
pessoas para trocas de experiência, informações e cursos, sendo que 
apenas algumas são autorizadas a emitir o certificado PDC. Essas 
organizações assumem a forma de Institutos ou Estações de Permacultura. 
Enquanto os Institutos são organizações mais estruturadas, voltadas 
principalmente para a troca de conhecimentos e para experimentações com 
os princípios da Permacultura, as Estações são propriedades menores, às 
vezes unifamiliares, que funcionam como ponto de encontro e apoio para a 
rede de permacultores. Uma Estação é um assentamento humano (casa, 
sítio, vila etc.) no qual os moradores aplicam ou desenvolvem técnicas 
permaculturais (CAZELOTO, 2010, p. 196). 

 
                                                           
44 A partir dos anos 1980, houve crescente expansão da Permacultura ao redor do globo. Em 
consequência disso, estabeleceu-se a dinâmica da realização de encontros periódicos biorregionais, 
nacionais, continentais e internacionais sobre Permacultura. Esses eventos têm por objetivo reunir, 
por um período e em um mesmo espaço, praticantes e adeptos da Permacultura, e possibilitar 
discussões, trocas e convivência entre eles, aproximando-os, facilitando a colaboração e a 
solidariedade entre seus membros. Tais encontros podem ser as Convergências Internacionais de 
Permacultura (International Permaculture Convergences), Convergências Continentais de 
Permacultura (p. ex. Convergência Latino América de Permacultura) e Conferências Nacionais de 
Permacultura (p. ex. Conferência Brasileira de Permacultura). Não é objetivo dessa pesquisa 
aprofundar–se nas particularidades de cada um desses encontros realizados. Para melhor 
compreendê-los, recomenda–se a leitura do trabalho desenvolvido por Ferreira Neto (2017). 
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Ainda que se fie fortemente na ética pessoal de seus participantes, a 

acreditação desses PDCs permite, por exemplo, a sua vinculação com certos cursos 

pertencentes a estruturas formais de educação, como universidades. 

Atualmente, mesmo que não possuam autorização para emitir certificado aos 

estudantes, a maior parte dos centros que oferece formação em Permacultura emite 

ao menos um documento que comprova a participação.    

Um PDC pode ter vários instrutores, mas pelo menos um deles deve 

acompanhar o curso todo o tempo, unindo todos os conteúdos teóricos e práticos e 

questões que possam emergir da experiência do grupo. O instrutor que acompanha 

o grupo é quem confere o certificado aos participantes (MARINGONI, et al., 2018).  

Em relação à postura do instrutor, de acordo com Maringoni, et al. (2018), 

esta deve ser pautada na ética, sobretudo na permacultural. O instrutor deve ter 

clareza do seu papel e função no curso e atuar de forma respeitosa, e demonstrar 

seu entusiasmo pela Permacultura. Colocações e atitudes machistas, autoritárias, 

sexistas, racistas, xenófobas, ou qualquer outra que se alinhe a discursos de 

opressão, vão de encontro aos ensinamentos da Permacultura.  

O instrutor deve buscar sempre uma boa didática e metodologia para cada 

grupo, primando pelo cuidado com o planejamento das aulas e atividades. É 

necessária organização espaço temporal: determinar e respeitar horário para aulas e 

atividades, embora sejam flexíveis, bem como horários para descanso e 

alimentação; determinar espaços adequados para atividades teóricas e práticas, 

visando conforto e segurança dos participantes (MARINGONI, et al., 2018).   

Observar e interagir, aceitar os feedbacks do grupo são ações calcadas nos 

princípios permaculturais e que devem ser seguidas ao longo de todo o curso. Com 

formação generalista, o permacultor deve dominar minimamente todo o seu 

conteúdo  (MARINGONI, et al., 2018). 

O conteúdo programático do PDC tem como base o livro “Manual de 

Designers de Permacultura” (original “Permaculture: a Designer’s manual”), escrito e 

publicado em 1988, por Bill Mollison, e ensina como projetar sistemas vivos 

sustentáveis em uma grande variedade de paisagens e climas. Inclui a aplicação 

dos princípios da Permacultura à produção de alimentos orgânicos, projeto de casas 

ecológicas, bioconstrução45, conservação e geração de energia, manejo da água, 

                                                           
45 Bioconstrução é a adoção de tecnologias de baixo impacto ambiental em construções humanas, 
por meio de técnicas de arquitetura e engenharia adequadas ao clima e relevo local, contemplando a 
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compreensão de padrões naturais e explora estruturas econômicas alternativas e 

estratégias legais que apoiam as soluções de Permacultura. Exemplos de dois 

currículos completos de PDCs podem ser analisados no Anexo 1, sendo um 

desenvolvido por David Holmgren e sua equipe, e o outro desenvolvido por Geoff 

Lawton e sua equipe, considerado por Bill Mollison seu discípulo mais proeminente 

na Permacultura.  

Reconhecido e aplicado pelos Permacultores em todo o mundo como uma 

base para se ensinar e trabalhar, o PDC não possui padronização rigorosa de 

conteúdo e se encontram pequenas diferenças de curso para curso. Em qualquer 

PDC as metodologias, os exemplos, técnicas e estratégias demonstradas, refletem o 

clima típico e a região do local de treinamento, por exemplo. Além disso, pode haver 

acréscimos de horas de conteúdo, caso algum tópico específico necessite de 

ênfase, como um olhar mais detalhado para o design urbano em cursos que se 

concentram e são desenvolvidos nas cidades. Contudo, não se pode reduzir o 

conteúdo originalmente proposto por Mollison, nem alterar sua essência em relação 

a seu livro base (MARINGONI, et al., 2018), sob pena de descaracterização dessa 

formação. 

O curso possui natureza teórico-prática, mas a maior parte de seu conteúdo é 

teórica, sendo que as atividades práticas são ilustrativas e exercícios de natureza 

didática. Muitas vezes, requer a imersão de seus participantes em seu universo 

durante o período da formação, que pode durar até duas semanas (MARINGONI, et 

al., 2018).  

Não raro, o PDC ocorre em alguma propriedade que esteja se integrando a 

Permacultura e necessite iniciar ou dar continuidade ao seu planejamento de design. 

Dessa forma, se aliam processo de educação e o desenho do espaço. Os 

proprietários do local contam com a força de muitos braços e mentes dos estudantes 

e esses usufruem de um local para por em prática os conhecimentos que estão 

sendo absorvidos e construídos.      

Trabalhando com a diversidade e o princípio ético de cuidado com as 

pessoas, essa formação deve ser laica, assim como o é a Permacultura, e respeitar 

todas as religiões e religiosidades. Sendo assim, não deve haver a proposição de 

                                                                                                                                                                                     

eficiência energética, tratamento adequado dos resíduos, uso de matérias-primas locais, 
aproveitando o conhecimento e saberes das comunidades envolvidas, com vista a autossuficiência e 
autonomia das pessoas, bem como estabelecimento de sua conexão com o meio ambiente. 
Considera a construção em fase de projeto, mas também o seu uso (SOARES, 1998). 
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nenhuma vivência de cunho religioso (MARINGONI, et al., 2018).   

Embora a Permacultura seja profundamente política, no sentido de que se 

posiciona criticamente em relação à sociedade e sua organização e propõe uma 

nova cultura de permanência, não determina política partidária (MARINGONI, et al., 

2018). 

A ética de cuidado das pessoas e respeito à diversidade também se 

manifesta com a não imposição de restrições ao manejo de animais nos sistemas 

permaculturais, ou ao consumo de alimentos e uso de produtos de origem animal. 

Em um PDC, deve-se respeitar as escolhas alimentares e relação estabelecida com 

os animais de cada um (MARINGONI, et al., 2018). 

Embora possa ocorrer em ambiente urbano, geralmente um PDC ocorre em 

um espaço rural (sítio, fazenda, chácara etc.). De forma geral, o local que abriga um 

PDC deve conter espaço adequado para as aulas teóricas e práticas, de maneira 

que as turmas de estudantes (idealmente compostas de 14 a 40 estudantes, 

dependendo do espaço disponível) se distribuam confortavelmente. 

Em cursos de imersão, são oferecidos alojamentos para os participantes (que 

vão desde camping a casas ecologicamente corretas, muitas vezes construídas com 

técnicas de bioconstrução) e alimentação (geralmente vegana ou vegetariana, 

embora não obrigatoriamente; idealmente preparada com alimentos orgânicos; 

fresca e saudável; de preferência e potencialmente produzidos na sede do curso ou 

localmente; compartilhada entre todos os participantes e muitas vezes trazidas ou 

preparadas por eles próprios), que também devem seguir o princípio de cuidado com 

as pessoas e comportar a diversidade de ambientes e situações.  

Muitos dos locais sede onde se ministram PDCs oferecem oportunidades de 

trabalho voluntário, viabilizando a participação de pessoas sem recursos financeiros 

para investir na formação. Dessa forma, essas pessoas trocam sua força de trabalho 

no espaço (seja no apoio as atividades práticas, teóricas ou até mesmo como 

ajudante da cozinha, auxiliando em suas atividades e no preparo das refeições) pelo 

curso (integral ou parcialmente) e pela aprendizagem, acomodação e alimentação. 

O trabalho voluntário pode ser empregado nesses espaços antes, durante e até 

depois da realização do PDC.  

O valor de um curso é variável. Porém, se deve respeitar o princípio ético da 

partilha justa. Significa dizer que os valores cobrados pelo ensino da Permacultura 

devem ser utilizados para cobrir os custos com hospedagem e alimentação dos 
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participantes, compra e ou confecção dos materiais necessários para a 

aprendizagem, pagamento aos permacultores que ministram o curso, confecção de 

materiais didáticos etc.  

Cazeloto (2010), comenta essa situação: 

 

Há um intenso debate entre os permacultores sobre as formas éticas para 
obtenção de recursos financeiros. A cobrança pela informação, em geral, é 
aceita, desde que permaneça no limite da cobertura de custos envolvidos no 
processo de disseminação e desde que haja meios para que pessoas sem 
recursos financeiros não sejam privadas do acesso ao conhecimento 
(CAZELOTO, 2010, p. 199). 

 

Não se proíbe que uma parte desse valor se destine aos donos do espaço 

sede do curso, mas se busca evitar que ocorra o acúmulo de capital, o que 

contrariaria os próprios princípios da Permacultura.  

Apenas para que se compreenda com maior precisão, Ferreira Neto realizou 

uma pesquisa durante o ano de 2016 - pesquisa esta que se tornaria parte de sua 

dissertação de mestrado apresentada em 2017 - entre quatro renomados institutos 

de Permacultura, e averiguou os valores cobrados por eles para se ter acesso ao 

PDC. Os resultados, em ordem de valor decrescente, foram, em reais: 2.980,00; 

1.950,00; 1.800,00; e 1.200,00.  

No ensino do PDC, existe uma estrutura e a definição de papéis, cuja 

denominação e explicação é apresentada no quadro 2, a seguir. Estes papéis devem 

respeitar a ética e reconhecer suas particularidades específicas.  
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Quadro 2 - Papéis desempenhados em um PDC 
 

Denominações possíveis Papel ou atividade desempenhada 

Professor(a), Educador(a), 

Facilitador(a), Instrutor(a), 

Permacultor(a), Apresentador(a), 

Praticante de Permacultura, 

Profissional de Permacultura, 

Tutor(a), Designer. 

Ensinar os princípios éticos e de design, propriamente 

ditos, conduzindo e se responsabilizando pela 

aprendizagem das atividades teóricas e práticas. 

Determinar atividades teóricas e práticas, sua sequência 

lógica e conexão, além de sua duração.  

Orientar o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI) 

Zelar pela saúde e segurança dos participantes 

Compartilhar e cooperar com os demais participantes  

Apoiador(a), Facilitador(a), 

Auxiliar 

Oferecer apoio para o desenvolvimento das atividades 

teóricas e práticas 

Orientar o uso de equipamentos de EPI 

Zelar pela saúde e segurança dos participantes 

Compartilhar e cooperar com os demais participantes  

Trabalhar em grupo 

Estudante, Aprendiz, Aluno(a), 

Educando(a), Participante, 

Cursista 

Aprender sobre os princípios de ética e de design. 

Fazer uso de EPI 

Compartilhar e cooperar com os demais participantes  

Trabalhar em grupo 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Maringoni, et al. (2018). 

 

De forma geral, não há pré-requisitos para a participação em um PDC, mas é 

recomendado que o estudante já tenha tido algum contato com a Permacultura e a 

sua essência.   

É desejável, nas atividades práticas, que os cursistas tenham alguma 

experiência com ferramentas, embora não seja obrigatório. O uso de Equipamentos 

de proteção individual (EPI) para essas atividades é indispensável para todos os 

participantes. Geralmente, tal equipamento é fornecido pelos organizadores do 

curso, mas há situações em que os cursistas são solicitados previamente a levar 

esse material.      

 Momentos de autogestão e cooperação entre todos são interessantes para a 

formação do grupo (por exemplo, manutenção e limpeza dos locais de aula e 

atividades e outros espaços coletivos, limpeza de louça e apoio à cozinha no 

momento das refeições, dentre outros). 
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4.1.2 Cursos em Permacultura: as formações em temas específicos  

  

Além dos PDCs, a transmissão das técnicas utilizadas na Permacultura, tem 

se dado, principalmente, por meio de cursos pagos, oferecidos pelos inúmeros 

institutos46 espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ferreira Neto (2017), faz o 

destaque para o caso brasileiro:  

 

No Brasil, inicialmente, o conhecimento foi irradiado através de institutos de 
Permacultura distribuídos entre os diferentes biomas brasileiros: IPEC 
(Instituto de Permacultura do Cerrado), IPEMA (Instituto de Permacultura da 
Mata Atlântica), IPA (Instituto de Permacultura da Amazônia), IPB (Instituto 
de Permacultura da Bahia), entre outros. Estes institutos – a maioria em 
funcionamento atualmente – atuam como uma espécie de vitrine para 
demonstração e centralização das soluções desenvolvidas pela 
Permacultura. Os interessados em obter aquele conhecimento podem ir e 
conhecê-las nestes centros (FERREIRA NETO, 2017, p 76). 

 

Tais cursos, oferecidos com os mais variados temas, têm como objetivo 

central a capacitação dos estudantes em pontos específicos da Permacultura, 

difundindo soluções de cunho sustentável isoladamente (mas que podem se 

interrelacionar), sejam elas pequenas ou grandes, para as necessidades de pessoas 

em ambientes rurais ou urbanos.  

As formações podem ser teóricas e ou práticas e ocorrem, geralmente, em 

formato presencial (embora haja experiências realizadas a distância, como veremos 

a seguir). Podem ser realizadas também em formato de imersão, e possuem 

duração variada. Costumam ser denominadas como cursos; vivências, oficinas ou 

workshops – quando envolvem experiências práticas (sendo vivências, geralmente, 

de maior duração do que oficinas ou workshops); palestras; encontros. 

Essas experiências trabalham conteúdos relacionados à introdução da 

Permacultura, alimentação saudável e sustentável, bioconstrução, como projetar 

comunidades, gestão de empreendimentos e negócios sustentáveis, agrofloresta e 

agroecologia, manejo sustentável de recursos naturais, arborização urbana, geração 

de biocombustíveis, tecelagem manual sustentável, aprendizagem com a natureza e 

pensamento sistêmico, movelaria sustentável, compostagem, dentre outros 

assuntos. 

                                                           
46 Convencionou–se, neste trabalho, denominar como Institutos os centros, estações, coletivos, 
ecovilas, fundações, associações, núcleos, etc., ou seja, espaços que desenvolvem a Permacultura e 
seus pressupostos, em contexto urbano ou rural. 
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A ética praticada nesse tipo de formação é a mesma que envolve toda a 

Permacultura. Assim como ocorre quando do oferecimento de PDCs, há 

possibilidades de voluntariado. Em cursos de imersão ou com duração superior a um 

dia, a lógica aplicada a alojamento e alimentação dos participantes também segue o 

que ocorre quando se realizam os PDCs. 

As diferenças fundamentais entre formações específicas e o Curso de Design 

em Permacultura são: 1) as formações não possuem certificação “oficial”; e 2) não 

há a determinação de um conjunto de componentes a serem aprendidos ou um 

currículo estruturado, de forma consensual entre os permacultores, sendo esses 

caracteres de definição particular de cada instituto que oferece a formação. 

 

4.1.2.1 Educação a distância e Permacultura: o caso da UniPermacultura  

 

Em termos de formação em aspectos específicos da Permacultura, destaca–

se uma iniciativa, cuja proposta é a educação a distância (EaD). Trata–se da 

Unipermacultura, instituição que oferece cursos livres, em caráter particular, 

recentemente inaugurada (em 2015).  

Protagonizada pelo permacultor Marcos Ninguém, com base em Alpestre, no 

Rio Grande do Sul, e expandindo suas atividades em um novo núcleo no Nordeste, 

na Serra de Guaramiranga – Ceará, oferece alguns cursos pagos no sistema EaD 

para formação de público interessado no tema, ao que chama de diplomado: 

Diplomado de Design em Permacultura (com duração de um ano e carga horária de 

200 horas aula); Diplomado de  Bioconstrução Aplicada (com duração de um ano e 

carga horária de 200 horas aula); e Diplomado de Design em Ecovilas (com duração 

de seis meses e carga horária de 100 horas aula). 

Tais formações preveem parte prática, que corresponde a trabalhos 

acadêmicos referentes às disciplinas de cada curso, nos quais os estudantes devem 

desenvolver projetos em suas casas e/ou comunidades, registrar (com fotos e 

vídeos) e enviar para os respectivos professores, para avaliação. 

Complementarmente, os estudantes podem aplicar os conhecimentos absorvidos no 

curso a distância em uma imersão presencial no campus da UniPermacultura, 

durante o período letivo dos Diplomados. 

A UniPermacultura tem como objetivo promover educação para uma transição 

paradigmática e sistêmica, buscando abandonar o paradigma destrutivo do sistema 
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capitalista para ingressar em um paradigma sustentável e da abundância. a 

UniPermacultura desenvolve cursos focados no conceito de resiliência. Acreditando 

que a Permacultura é a ferramenta mais importante na emancipação dos indivíduos 

(A UNIVERSIDADE..., 2017).   

De acordo com seus idealizadores,  em relação ao caráter da instituição e do 

perfil dos seus estudantes: 

 

[...] se trata de uma universidade de vida e não somente com foco na área 
acadêmica. Por receber alunos/voluntários com várias formações e talentos 
e vindos dos mais distintos lugares do planeta, o ganho de conhecimento é 
muito amplo, rico e dinâmico. O perfil de nossos estudantes é formado por 
pessoas que gostam de “colocar a mão na massa”, tendo a consciência de 
saber que para se construir um novo mundo, é preciso sair da zona de 
conforto, enfrentar algumas barreiras e ter ações efetivas, sempre atrelado a 
muito trabalho. O foco no coletivo também é outro diferencial e faz parte do 
preparo para um novo meio de se viver em sociedade, com valores 
diferentes do que estamos acostumados no sistema capitalista (A 
UNIVERSIDADE..., 2017). 

  

Seu corpo docente é composto por uma equipe multidisciplinar de 

professores, graduados em diversas áreas, como ética e filosofia, arquitetura, gestão 

e políticas ambientais, informática, manejo de solos e água, ciência do solo, 

engenharia agronômica, agricultura orgânica e biodinâmica, artes visuais e plásticas, 

mestre e educação. 

  

4.1.2.2 Ensino da Permacultura no terceiro setor: o caso do “Sistema S” 

 

Uma das formas de difusão da educação não formal ocorre por meio do 

terceiro setor. Em relação à Permacultura, entidades do chamado “sistema S47” são 

exemplo disso e têm colaborado significativamente para o ensino dos seus 

princípios, particularmente o Serviço Social do Comércio (SESC), compondo parte 

da sua estratégia de educação para a sustentabilidade. 

A educação para a sustentabilidade nesse sistema tem como premissas a 

promoção de valores, conhecimentos e atitudes que contribuam para o equilíbrio 

socioambiental, com foco em processos educativos que sensibilizam, informam e 

                                                           
47 Compõe o chamado “sistema S”: SENAC (Serviço Nacional do Comércio), SESC (Serviço Social do 
Comércio), SENAI (Serviço Social da Indústria) e SENAT (Serviço Nacional dos Transportes), 
entidades que desenvolvem trabalhos na área social adotando a terminologia educação não formal. 
Esse sistema é formado também por representantes e trabalhadores do comércio, e suas ações 
nacionais têm como finalidade qualificar a população, promover bem estar aos trabalhadores e 
desenvolvimento social. 
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ampliam a percepção sobre as relações de interdependência entre sociedade e 

ambiente, com objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências que possam 

melhorar a qualidade de vida, atual e futura, do seu público frequentador (O QUE..., 

2018).  

São lançadas mão de vários tipos de estratégias educacionais, cujos perfis de 

participantes são bastantes variados, contemplando diversas faixas etárias e 

estratos sociais, e que buscam contribuir para a formação de sujeitos conscientes do 

contexto em que vivem e de seu potencial para a transformação da realidade, 

priorizando o cuidado com as pessoas e com a natureza (O QUE..., 2018). 

Nas diversas unidades do SESC espalhadas pelo país (estão presente em 

todos os estados) tem se desenvolvido, desde 1946, um projeto cultural e educativo 

com a utilização de modelos de ação cultural e educação voltada para a 

transformação social. As unidades SESC, em sua maioria centros culturais e 

desportivos, têm intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes 

manifestações, oferecendo grande diversidade de eventos, com vista a contribuir 

para experiências que sejam duradouras e significativas nesses campos (O QUE..., 

2018). 

Compreendem as suas atividades: turismo social, programas de saúde, de 

educação ambiental, programas especiais para crianças e terceira idade, programa 

de combate à fome e ao desperdício de alimentos, programa de inclusão digital, 

dentre outros. O SESC desenvolve, assim, uma ação de educação permanente não-

formal, com intuito de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia pessoal, a 

interação e o contato com expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir (O 

QUE..., 2018). 

 A Permacultura está inserida em sua programação, roteiros de viagem, 

cursos e conteúdos virtuais como, por exemplo, parte de um projeto intitulado “Ideias 

e Ações para um novo tempo”, da área de Educação para Sustentabilidade do 

SESC São Paulo. Tal projeto discute as formas de viver, interagir, as expressões 

culturais e políticas que ocorrem nos territórios, seus agentes sociais, conquistas e 

disputas. Visa, dentre outras coisas, expandir o diálogo sobre a complexidade das 

questões socioambientais e sobre a sustentabilidade na sociedade, bem como 

valorizar, difundir e fortalecer a rede de iniciativas na área socioambiental (IDEIAS..., 

2017).  
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A base de ação desse projeto consiste na identificação de reflexões e práticas 

socioambientais que sejam referência (que se destacam pelo seu potencial 

educativo, pelos impactos positivos da sua intervenção e no envolvimento 

comunitário) para debate e mobilização das pessoas nos territórios onde as 

unidades estão inseridas, preconizando o desenvolvimento de princípios e reflexões 

acerca da sustentabilidade por meio de ações locais, gerando ressonâncias 

positivas também de ordem local. Sua metodologia envolve ações educativas, 

formativas (como oficinas, rodas de conversa, vivências, etc.) e a criação de 

espaços de encontro para troca de saberes, conhecimentos e práticas (IDEIAS..., 

2017). 

Podem ser destacados como conceitos inerentes à Permacultura e 

desenvolvidos nessa experiência: habitação sustentável; uso de energia renovável; 

agroflorestal; autossuficiência na produção de alimentos (como, por exemplo, 

desenvolvimento de uma horta – design, implantação, plantio - pensando nela como 

espaço sensorial e promotor de educação); interpretação ambiental; 

desenvolvimento de técnicas de bioconstrução (produção de massa do pau a pique 

e cob, além de tintas naturais a partir de  terra, sementes, folhas e raízes); 

reutilização de materiais e movelaria sustentável; técnica de mutirão; construção e 

uso de espiral de ervas medicinais; funcionamento, produção e manutenção de 

mudas em diferentes espaços; painel solar, cisterna, compostagem, minhocário; 

dentre outros (IDEIAS..., 2017). 

 Outra iniciativa que pode ser destacada é o projeto “Pé de Broto”, cuja 

programação evidencia a importância do cuidado com o meio ambiente, o respeito 

com o corpo, aliados a reflexões sobre hábitos saudáveis e sustentáveis de 

consumo e alimentares. O projeto propõe chamar a atenção dos participantes para 

as ações individuais e coletivas e estimular a adoção de hábitos saudáveis, por meio 

de ambientação, oficinas, bate-papos, degustação e experimentações, difundindo, 

além do próprio conceito de Permacultura, os temas permaculturais de movelaria 

sustentável, uso de técnicas de mutirão, plantio sustentável, cultivo de ervas 

medicinais, dentre outros (PÉ..., 2018). 

O Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo também oferece 

atividades que envolvem o universo da Permacultura. Tal instituição tem a premissa 

de se constituir em um espaço em que se pode articular produção, formação e 

difusão de conhecimento, por meio de trocas entre o saber fazer da instituição, 
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dados, informações e pesquisas existentes, temáticas permanentes, transversais e 

emergentes envolvendo educação e cultura (QUEM..., 2018). 

O Centro de Pesquisa e Formação é composto por três núcleos: o Núcleo de 

Pesquisas, que se dedica à produção de bases de dados, diagnósticos e estudos 

em torno das ações culturais e dos públicos; o Núcleo de Formação, que promove 

encontros, palestras, oficinas e cursos; o Núcleo de Publicações e Difusão, que se 

volta para o lançamento de trabalhos nacionais e internacionais que ofereçam 

subsídios à formação de gestores e pesquisadores (QUEM..., 2018). 

Por meio de dois cursos pagos e presenciais, com valores de inscrição que 

chegam a R$80 (sem subsídios), aborda a Permacultura de forma introdutória. Um 

dos cursos, intitulado “Introdução à Permacultura”, tem como objetivo proporcionar 

aos participantes a compreensão do que é a Permacultura, em um total de 16 horas, 

contemplando os primeiros módulos do que seria um PDC, abordando os seguintes 

temas básicos: o que é Permacultura; sua história; princípios éticos e de 

planejamento; padrões físicos e temporais; metodologia de planejamento do espaço; 

setores, zonas e elementos. O outro curso, visa demonstrar como permacultores 

percebem e convivem em ambiente urbano, considerando alguns temas como água, 

bioconstrução, solos, dentre outros. O curso inclui encontros, onde se difunde teoria, 

discussões em grupo, rodas de conversa, dinâmicas, visitação de espaços 

dedicados à Permacultura, como metodologia (PERMACULTURA, 2018; 

INTRODUÇÃO, 2018).  

 

4.2 Como se ensina e como se aprende a Permacultura em contextos formais 

de educação? 

 

A presente seção busca fornecer um panorama descritivo a respeito das 

práticas atualmente vigentes em alguns contextos formais de educação. Não é 

nossa intenção aqui debater profundamente sobre a qualidade das iniciativas 

apontadas, mas antes refletir sobre a pertinência de tais iniciativas no contexto que 

buscamos evidenciar até aqui. Dessarte, o que se segue objetiva fornecer pontos de 

partida para possíveis abordagens futuras, nas quais a profundidade que aqui nos 

abstivemos de averiguar possa ser devidamente contextualizada. 
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4.2.1 Permacultura e Educação Ambiental nas Escolas 

 

A política pública ambiental brasileira, como vimos, tem a Educação 

Ambiental (EA) como um de seus instrumentos. De acordo com o artigo 225 da 

Constituição Federal (1988), “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações” e para que esse direito seja efetivo, o poder 

público deverá promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

No país, a EA passa a ser discutida e implementada pela Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (SEMA) em 1973, um ano após a realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo (comentada 

no capítulo 2), que enfatizou esse instrumento como aquele capaz de preparar os 

seres humanos para uma vida harmônica com o ambiente.  

A partir disso, a Educação Ambiental passou a ser tema discutido quase 

obrigatoriamente em fóruns internacionais e nacionais, cujos assuntos envolvem 

desenvolvimento e meio ambiente. No entanto, somente em 1999 foi aprovada a Lei 

n° 9.597/99, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). 

De acordo com esta política, compreende-se por educação ambiental: 

 

Art. 1o . Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(BRASIL, Política Nacional de Educação Ambiental, 1999, art. 1). 

 
Partindo-se desse entendimento, nota-se que a Permacultura se alinha 

fortemente com a EA, a medida que também se traduz pela reunião de valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltadas para a 

conservação do meio ambiente e sustentabilidade, e opera em nível individual e 

coletivo, nos âmbitos local a global.  
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Podemos considerar, dessa forma, a Permacultura como uma ferramenta 

possível para a promoção da EA. De fato, variados autores apontam experiências48 

nesse sentido. 

Embora a Permacultura se caracterize como cultura permanente, dotada de 

princípios de conduta e práticos, e como um conjunto de ideias, comportamentos, 

símbolos e práticas sociais, aprendidos e replicados através da vida em sociedade, 

e apesar de não tratar única e exclusivamente de processos que envolvem 

educação (como visto no capítulo 3), ainda que tenha nesses processos um 

componente fundamental de perpetuação de sua cultura, é correto dizer que seus 

princípios, bem como as suas práticas, podem ser encarados como ferramentas que 

se coadunam e podem estar a serviço dos objetivos e princípios da educação 

ambiental.   

De acordo com o artigo segundo da PNEA, a educação ambiental é 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente 

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, de caráter formal, 

imputando responsabilidade por esse processo: a) ao Poder Público – em definir 

políticas públicas que incorporem a questão ambiental e promovam educação 

ambiental em todos os níveis de ensino; b) às instituições de ensino – em promovê-

la de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; c) à 

sociedade – em manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e 

habilidades para a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a 

identificação e a solução de problemas ambientais (BRASIL, Política Nacional de 

Educação Ambiental, 1999, art. 2). 

Em relação ao encaminhamento teórico curricular da educação ambiental, 

destaca–se na PNEA que esta não deverá ser implantada como disciplina específica 

no currículo de ensino (salvo quando se fizer necessário em cursos de pós-

graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação 

ambiental), mas perpassar por todas elas (BRASIL, Política Nacional de Educação 

Ambiental, 1999, art. 10). Deverá, ainda, ter como referência os Parâmetros e as 

                                                           
48 Sobre tais experiências recomenda-se a leitura dos trabalhos de Rangel, et al. (2017), que 
destacam a Permacultura como estratégia de educação ambiental em escolas rurais; Comunello 
(2015), que buscou compreender como e em que circunstâncias se aprende em uma Ecovila; e Lara 
(2016), cujo relato de experiência dos autores relaciona Agroecologia, Permacultura e Educação 
Ambiental.  
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Diretrizes Curriculares Nacionais, e ser integrada às disciplinas de modo transversal 

(BRASIL, Decreto n.º 4.281, 2002, art. 5). 

É importante também destacar que a dimensão ambiental deve constar dos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Para aqueles já formados, em plena atividade, é necessária formação complementar 

em educação ambiental em suas áreas de atuação (BRASIL, Política Nacional de 

Educação Ambiental, 1999, art. 11). Dessa forma, a Permacultura como ferramenta 

poderá ser empregada com vista à formação de indivíduos, como podemos observar 

no texto abaixo, retirado da Conferência Intergovernamental de Tbilisi, realizada em 

1977: 

“A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 
clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades 
e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as 
inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios 
biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática 
das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da 

qualidade de vida.” 

 

As similaridades entre a PNEA e a Permacultura podem ser notadas na 

maioria de seus princípios básicos e objetivos fundamentais, e são apresentadas no 

quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Destaques da PNEA que se relacionam com Permacultura 

Princípios Básicos da PNEA 

 Enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

 Concepção do meio ambiente como um todo, considerando a interdependência entre meio natural, 
socioeconômico e cultural (sustentabilidade); 

 Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

 Vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais; 

 Articulação entre questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

 Reconhecimento e respeito à pluralidade e diversidade individual e cultural. 

Objetivos Fundamentais da PNEA 

 Desenvolvimento de compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos; 

 Estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; 

 Incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do meio 
ambiente; 

 Estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais; 

 Fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o 
futuro da humanidade. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos artigos 4° e 5° da Política Nacional de 

Educação Ambiental (1999) 
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4.2.2 Permacultura no universo acadêmico 

 

 No universo acadêmico49, também se registra a presença da Permacultura, 

embora com envolvimento ainda incipiente. Tal materialização, até o momento, se 

configura na existência: a) de grupos e ações em caráter de extensão; b) algumas 

matérias (intituladas também como disciplinas ou módulos) optativas em cursos de 

graduação superior; c) cursos de especialização lato sensu; e d) possibilidade da 

configuração de cursos de graduação em determinadas instituições. 

Os quadros 4, 5 e 6, a seguir, buscam reunir exemplos dessas iniciativas, em 

âmbito nacional, sistematizados a partir de levantamento realizado na internet, 

apontando onde ocorrem, quem ensina a Permacultura em cada contexto, quem 

aprende, quais áreas do saber estão relacionadas, que conteúdos referentes à 

Permacultura são ensinados e se a educação ofertada é de caráter público ou 

privado.  

 

Quadro 4 - Síntese das iniciativas (nacionais) de educação em – Curso de 

especialização Lato Sensu 

 
Curso de especialização Lato Sensu 

Onde ocorre? Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Universidade Federal do Cariri, 
Universidade Estadual do Ceará. 

Quem ensina? Docentes do programa de especialização (mestres e doutores). 

Quem aprende? Graduados nas áreas das Engenharias, Agroecologia, Arquitetura e Urbanismo, 
Gestão Ambiental, Educação, Administração, Artes, Biologia, Geografia, Ecologia e todos aqueles 
envolvidos com a problemática educacional-ambiental. 

Ligado a que área(s) do saber? Educação, Arquitetura, Gestão, Engenharia, Economia. 

Conteúdo(s) ensinado(s)? Design em Permacultura (PDC), Permacultura urbana, Educação 
Dialógica e Permacultura, Educação Ambiental, Ecovilas e Gestão Comunitária, Construções 
Ecológicas (Bioconstrução) e Arquitetura de baixo impacto, Reiki, Xamanismo, Comida Viva, 
Agroecologia, Manejo da água, Saneamento Ecológico, Contabilidade Energética e Energias 
Renováveis, Elaboração de Projetos, Economia e finanças, Inovação.  

De que forma ocorre? Oferecimento presencial. 

Ensino público ou privado? Ocorre em instituições públicas e privadas.  

Fonte: elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

 

                                                           
49 Compreendido, neste trabalho, como aquele relativo às universidades, centros universitários e 
faculdades. 
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Quadro 5 - Síntese das iniciativas (nacionais) de educação em Permacultura – 
Matérias optativas em graduação superior 

 

Matérias optativas em graduação superior 

Onde ocorre? Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Quem ensina? Docentes da graduação superior (mestres e doutores). 

Quem aprende? Estudantes dos cursos de graduação superior com interesse na temática ambiental. 

Ligado a que área(s) do saber? Vinculada aos cursos de graduação em Geografia, Agronomia (com 
linha de formação em Agroecologia) e curso Interdisciplinar em Educação do Campo. 

Conteúdo(s) ensinado(s)? Curso de Design em Permacultura (PDC). Os princípios de planejamento 
em Permacultura, com destaque à bioarquitetura. Princípios de planejamento da Permacultura 
relacionados a agroecologia e correntes da agricultura. 

De que forma ocorre? Oferecimento presencial. 

Ensino público ou privado? Ocorre em instituições públicas.  

Fonte: elaborado pela autora (2017). 

 

Quadro 6 - Síntese das iniciativas (nacionais) de educação em Permacultura – Em 
caráter de extensão 

 

Em caráter de extensão 

Onde ocorre? Universidade do Estado da Bahia. Rede NEPerma Brasil, formada pelos Núcleos de 
Estudos em Permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Ouro 
Preto e Universidade Estadual do Ceará. Universidade Federal do Mato Grosso. Universidade de São 
Paulo. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Campus Botucatu). 

Quem ensina? Professores, pesquisadores (mestres e doutores) e estudantes dos cursos de 
graduação. Permacultores convidados.  Profissionais externos (p. ex., arquitetos). Pesquisadores 
externos (mestres e doutores). 

Quem aprende? Membros da comunidade externa (crianças, jovens, adultos e idosos; homens e 
mulheres; todas as classes sociais). Estudantes da instituição sede e estudantes de outras 
instituições. Todo e qualquer interessado na Permacultura ou na temática ambiental. Pessoal técnico 
e administrativo e professores da instituição sede (em caráter de formação continuada). Recuperação 
das áreas degradadas. Produção de alimentos. 

Ligado a que área(s) do saber? Educação. Arquitetura. Ciências Biológicas (Ecologia, Botânica). 
Ciências Humanas, Saúde e Tecnológica. Engenharia Agronômica. Engenharia Florestal. Nutrição. 
Física Médica. 

Conteúdo(s) ensinado(s)? Permacultura e seus princípios. Curso de Design em Permacultura 
(PDC). Implantação de hortas, hortos e jardins (urbanos). Bioconstrução (telhado verde, reboco 
natural, mosaico, dentre outras). Tecnologias integradas para preservação da biodiversidade em 
áreas urbanas. Resíduos sólidos e compostagem. Educação e ética ambiental. Agroecologia, 
agricultura urbana, periurbana e rural, agricultura familiar, sistema de agrofloresta.  Fitoterapia, ervas 
medicinais. Desenvolvimento sustentável, economia solidária. Recuperação das áreas degradadas à 
produção de alimentos. 

De que forma ocorre? Oferecimento de atividades presenciais e a distância. 

Ensino público ou privado? Ocorre em instituições públicas e privadas. As ações oferecidas podem 
ser pagas ou em caráter gratuito. 

Fonte: elaborado pela autora (2017). 

 

Tais iniciativas de educação da Permacultura no ambiente acadêmico têm se 

desenvolvido em cursos ou atividades de caráter majoritariamente presencial, em 

instituições que oferecem educação pública e privada. 
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No caso das matérias optativas em cursos de graduação superior e dos 

cursos de especialização lato sensu, o público-alvo são os graduandos ou 

graduados nas áreas das Engenharias, Agroecologia, Arquitetura e Urbanismo, 

Gestão Ambiental, Educação, Administração, Artes, Ciências Biológicas, Geografia, 

Ecologia, e todos aqueles envolvidos com a problemática educacional-ambiental. Já 

nas atividades em caráter de extensão, esse público se expande para todo e 

qualquer interessado na Permacultura ou na temática ambiental, envolvendo 

principalmente a comunidade do entorno das instituições de ensino. 

Denota–se que os conteúdos ensinados nessas iniciativas, em sua maioria, 

são de caráter técnico ou estão, de uma forma ou de outra, ligados aos princípios de 

design da Permacultura. Poucos oferecimentos envolvem os princípios de ética, 

embora eles perpassem todas as atividades da Permacultura, incluindo seus 

princípios de planejamento.     

 

4.3 Permacultura e pedagogia(s): relações possíveis 

 

Iniciando esta seção, fazemos um apontamento sobre o que vem a ser 

pedagogia. O termo tem origem grega, criado a partir das palavras paidós (criança) 

e agogé (direção ou condução). Em um primeiro momento, significava o ato de 

conduzir a criança a seu mentor. O paidagôgos, um escravo, se encarregava dessa 

tarefa específica de guiar as crianças e os jovens até a escola, como uma espécie 

de vigilante. Sendo assim, o acompanhamento e a vigilância da criança e do jovem, 

nesse sentido, era chamado de paidagogia. Posteriormente, se desenvolvem a 

atribuição de mestre, sobretudo ao didaskalos, repetidor ou “professor”, e o termo 

paideia, associado ao cuidado com a criança como resultado de um esforço 

educativo (concebida como a relação de um jovem com alguém mais velho, guia e 

iniciador). Esses três papéis passam a se complementar e contribuíram para o 

desenvolvimento da representação da pedagogia (HEIN, 2014; MORANDI, 2008).  

Nos dias de hoje, o termo ganhou outros significados, configurados por três 

tradições de estudos da educação, a saber: a tradição francesa, da sociologia de 

Émile Durkheim (1858 a 1917), e das tradições alemã e americana, compostas pelas 

filosofias e psicologias de Jhonn Friedrich Herbart (1776 a 1841) e John Dewey 

(1859 a 1952) (HEIN, 2014).     
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Durkhein (no final do século XIX e início do século XX), conceitua pedagogia 

como literatura de contestação da educação em vigor (pensamento utópico), a 

educação como “fato social pelo qual uma sociedade transmite seu patrimônio 

cultural e suas experiências de uma geração mais velha para uma mais nova, 

garantindo sua continuidade histórica”, e ciências da educação como a sociologia 

(para propor fins para a educação) e psicologia (como fornecedora de meios e 

instrumentos para a didática). 

Herbart, por sua vez, não desvincula ciência e pedagogia, pelo contrário. Foi 

o precursor da psicologia experimental aplicada à pedagogia. Segundo Herbart, a 

ação pedagógica se orienta por três procedimentos: o governo (forma de controle da 

agitação da criança, inicialmente exercido pelos pais e depois pelos mestres, com a 

finalidade de submeter a criança às regras do mundo adulto e viabilizar o início da 

instrução) a instrução (desenvolvimento dos interesses, que determinam quais as 

ideias e experiências receberão atenção por parte do indivíduo) e a disciplina 

(responsável por manter firme a vontade educada, no caminho e propósito da 

virtude, supondo autodeterminação).  

Para Dewey (1899), a pedagogia é uma reconstrução contínua, que vai da 

experiência sempre passível de mudanças das crianças, até as verdades 

organizadas em estudos. Questionamento constante entre concepções, elementos 

fundadores e instrumentais.   

Atualmente, é considerada como sendo o conjunto de saberes que compete à 

educação enquanto fenômeno tipicamente social e especificamente humano. Dentre 

as atividades educativas de ensino, de formação e de aprendizagem, a pedagogia 

se encontra na área do pensamento e da ação. Os significados dos termos 

educação, pedagogia, didática estão imbricados, funcional e historicamente 

(MORANDI, 2008; SANTOS, 2016).   

Rollin, na obra Traité des études (1726 apud MORANDI, 2008, p. 9), postula 

que a pedagogia compreende a maneira de ensinar e estudar. Diderot, na 

Enciclopédia (1751 apud HEIN, 2014, p. 7), apresenta a “pedagogia, que trata da 

escolha dos estudos e da maneira de pensar”. Prost, na obra Éloge des pédagogues 

(1982 apud SANTOS, 2016, p. 3), enfatiza que “a pedagogia não é um saber sobre o 

ensino, mas sobre os estudos; [...] desde a origem ela tem como foco os alunos, em 

sua relação com o saber: como eles aprendem? Como reconstroem os saberes por 

si mesmos?”.  
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Para Morandi (2008), na atualidade, a atividade que reúne o professor, o 

saber e o aluno é que é o objeto da pedagogia. Em suas palavras, “o trabalho do 

professor e o do aluno, articulados, mas diferentes, tem suas funções na relação e 

no sistema pedagógico (ensinar e aprender)” (p. 9). 

  Em relação às dimensões que a pedagogia assume, Morandi (2008) 

destaca: 

 

Em sua dimensão prática, ela concerne ao campo das experiências e dos 
conhecimentos compartilhados (ou não compartilhados) por professores e 
alunos sobre a possibilidade de ensinar e de aprender: ela pertence tanto ao 
aluno como a seu professor. Em sua dimensão reflexiva, a pedagogia visa 
esclarecer e expor a lógica das ações de educação e de ensino e dos 
valores que elas encerram. Ela também está ligada à organização da ação: 
como análise dos modos de administrar a atividade profissional docente, 

preocupa-se em conceber novos meios de organizar a atividade pedagógica 

(MORANDI, 2008, p. 9-10).     

 

 Analisando as referências citadas aqui, procederemos a seguir a um estudo 

de um caso particular, como um exemplo de abordagem pedagógica vigente que se 

relaciona com o discutido no presente trabalho. Dessa forma, objetivamos 

demonstrar os argumentos defendidos até o momento em uma aplicação prática e 

atualmente em exercício.  

4.3.1 Pedagogia Waldorf e Permacultura: um estudo de caso 

 

A pedagogia Waldorf, baseada na Ciência Espiritual Antroposófica ou 

"Antroposofia", fundada e estruturada pelo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) no 

início do século XX, é o único tipo de pedagogia que figura de forma explícita na 

literatura fonte sobre a Permacultura.  

Quando se analisa a flor da Permacultura proposta no livro “Permaculture: 

Principles & Pathways Beyond Sustainability”, escrito por Holmgren (2002), e 

apresentada como figura 1 deste trabalho, é possível verificar no domínio-chave 

intitulado “cultura e educação” e em torno da periferia da flor os seguintes campos 

específicos (ou soluções) associados a essa visão mais ampla da Permacultura: 

“pesquisa-ação”, “leitura da paisagem/espírito do lugar”, “educação em casa/escolas 

Waldorf” (grifo nosso), “arte e música participativas”. 

Não há na literatura fonte, nenhuma explicação ou menção adicional em 

relação à educação, excetuando-se breves comentários acerca dos PDCs, incluindo 
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uma na mesma publicação mencionada acima. Dessa forma, a tarefa de traçar 

paralelos entre os princípios (éticos e de design) e a prática da Permacultura e 

concepções pedagógicas recai sobre nós.  

Embora a pedagogia Waldorf ou antroposófica seja a única relacionada de 

forma mais direta à Permacultura por seus criadores, consideramos que seu 

conjunto de características permite a aplicação de diferentes pedagogias no ensino 

de seus fundamentos, como buscamos demonstrar a seguir.    

 

4.3.1.1 A antroposofia e a pedagogia Waldorf 

 

A Pedagogia Waldorf, criada em 1919, na Alemanha, era inicialmente uma 

metodologia escolar para os filhos dos operários da fábrica de cigarros Waldorf-

Astória (origem do nome), criada a pedido deles. Hoje, está presente no mundo todo 

em mais de 1.000 escolas, sendo uma das suas principais características o seu 

embasamento nos pontos de vista antropológico, pedagógico e curricular, 

fundamentados na Antroposofia (SETZER, 1998). Apesar de compartilharem a 

mesma prática educacional, cada escola está inserida em sua cultura local, atuando 

em conformidade com as determinações da Lei de educação de seu país e sua 

cultura (O QUE..., 1999).  

A Antroposofia, palavra de origem grega que significa "conhecimento do ser 

humano", pode ser caracterizada como ciência ou “método de conhecimento da 

natureza do ser humano e do universo”. De acordo com a Sociedade Antroposófica 

Brasileira, tal ciência amplia o conhecimento obtido pelo método científico 

convencional e aplica-se a, praticamente, todas as áreas da vida humana (O QUE..., 

1999).  

Segundo a Federação das Escolas Waldorf no Brasil – FEWB (2013), a 

antroposofia busca responder às perguntas mais profundas do homem por meio da 

razão aliada à espiritualidade, possibilitando a percepção e o pensar sob novas 

perspectivas e dimensões, ampliando as faculdades mentais humanas. A 

antroposofia considera o homem como uma síntese do Universo. Fazem parte da 

antroposofia, além da Pedagogia Waldorf, as iniciativas sociais no campo da 

Medicina e Farmacologia, Agricultura Biodinâmica, Educação Terapêutica e a 

Pedagogia Social.  
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Ainda, de acordo com a Sociedade Antroposófica Brasileira, uma série de 

aspectos podem caracterizar a Antroposofia e distingui-la de outros conjuntos de 

ideias, filosofias e práticas: 1) abrange toda a vida humana e a natureza e daí 

decorrem suas aplicações em praticamente todas as áreas da vida; 2) é 

apresentada sob forma de conceitos que se dirigem à capacidade de pensar e à 

sede de conhecimento e compreensão do ser humano moderno; 3) seu método leva 

à compreensão de que o universo não é constituído apenas de matéria e energia 

físicas, oriundo de processos físico-químicos, levando o educando a descobrir a 

existência de um mundo espiritual, estruturado de forma complexa em vários níveis; 

4) parte da compreensão do ser humano, como figura central, para que este entenda 

não só a si próprio como a todo o universo; 5) busca o desenvolvimento de órgãos 

de percepção supra-sensorial por meio de meditação individual, com objetivo de se 

observar o mundo espiritual; 6) desenvolve a consciência, autoconsciência, 

individualidade e liberdade; 7) pratica a cosmovisão aberta, ou seja, não mantém 

absolutamente nada em segredo; 8) fornece uma grande perspectiva para a 

evolução da Terra e do ser humano, abrangendo todo o passado histórico e pré-

histórico; 9) visa renovar e ampliar a pesquisa científica, com vista a torná-la mais 

humana e coerente com a natureza (incluindo desenvolvimento de medicamentos, 

compreensão dos animais e plantas, etc.); 10) recomenda desenvolvimento moral de 

caráter pessoal, fundamentado no conhecimento da essência do ser humano e do 

universo e no amor altruísta (O QUE..., 1999).  

 

4.3.1.2 A escola Waldorf 

 

A escola Waldorf é onde se pratica a antroposofia e a pedagogia Waldorf 

(embora escolas que não adotam estritamente a metodologia também possam 

assimilar algumas características dessa pedagogia), integrada na configuração 

oficial do ciclo básico da educação brasileira (FEWB, 2013). 

Tem, em seu processo de ensino-aprendizagem, alguns princípios básicos de 

inspiração antroposófica, entre os quais: a) liberdade individual como maior riqueza 

do homem, distinguindo-o de outros seres da natureza (capacidade de decidir sobre 

si e de fazer escolhas conscientes). O propósito da escola seria o de formar 

indivíduos livres, responsáveis por suas decisões; b) ensino livre, conjugando o 

pensar, sentir e agir como caminho da aprendizagem; c) ser humano atual fruto dos 
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primórdios da humanidade, considerando que o homem reproduz em seu 

desenvolvimento a evolução da civilização humana. O currículo acompanha e 

respeita o tempo de crescer e o conteúdo é transmitido de acordo com a fase de 

desenvolvimento em que o aluno está (FEWB, 2013). 

O ensino teórico é sempre acompanhado pelo prático, com grande enfoque 

nas atividades corpóreas (ação e movimento), artísticas e artesanais, de acordo com 

a idade dos estudantes. Predomina o exercício e o desenvolvimento de habilidades, 

e não o acúmulo de informações. O ser humano é apreendido em seus aspectos 

físico, anímico (psicoemocional) e espiritual, de acordo com as características de 

cada um e de sua faixa etária, buscando-se integração entre pensar (uso da 

imaginação, no início da escolaridade, até a abstração rigorosamente científica, no 

Ensino Médio), sentir (constante atividade artística e artesanal, específicas para 

cada idade) e o querer agir (incentivado por meio da atividade corpórea). Um mesmo 

assunto é abordado várias vezes durante o ciclo escolar, mas nunca da mesma 

maneira, e sempre se respeitando a capacidade de compreensão de cada criança e 

jovem (SETZER, 1998).  

As escolas Waldorf são integradas da 1a à 8a (ou 9a) séries, e até a 

12a, quando possuem o ensino médio, de 4 anos. Não há repetições de ano, e nem 

atribuição de notas no sentido usual. Utilizam uma pedagogia holística e são 

totalmente livres, do ponto de vista pedagógico, pertencendo, em geral, a uma 

associação beneficente sem fins lucrativos. Idealmente, a administração escolar é 

feita pelos próprios professores (SETZER, 1998).  

Cada escola é independente da outra e o que as une é a pedagogia utilizada, 

com vista à formação de futuros adultos livres, com pensamento individual e criativo, 

com sensibilidade artística, social e para a natureza, autônomos (SETZER, 1998). 

O amor que os professores Waldorf devem desenvolver pelos seus alunos, e 

o conhecimento profundo que eles adquirem de cada um são outras características 

fundamentais da pedagogia. Idealmente, durante os 8 anos do ensino fundamental, 

cada classe tem um único professor que dá todas as matérias principais, isto é, 

excetuando-se artesanato, educação física e línguas estrangeiras (em geral duas, 

nos 12 anos de escolaridade). No ensino médio há um professor que, durante os 4 

anos, assume o papel de tutor da classe (SETZER, 1998).   

O médico escolar tem nas escolas Waldorf um papel fundamental de apoio 

médico-pedagógico aos professores, e deve conhecer profundamente a pedagogia. 



110 

(SETZER, 1998). 

A partir de uma visão antropológica, a Pedagogia Waldorf abrange todas as 

dimensões humanas, que estão em íntima relação com o mundo, explica e 

fundamenta o desenvolvimento dos seres humanos segundo princípios gerais 

evolutivos que compreendem etapas de sete anos, denominadas setênios.  

Na antiga cultura grega, costumava-se dividir a vida humana em dez períodos 

de sete anos ou setênios. Rudolf Steiner retomou essa ideia, que fundamenta o 

ensino das escolas que aplicam a Pedagogia Waldorf, importando para elas os 

primeiros três setênios, abrangendo as faixas de 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos e de 14 

a 21 anos (essas idades são aproximadas). 

Cada setênio apresenta momentos claramente diferenciáveis, nos quais 

surgem ou despertam interesses, perguntas latentes e necessidades concretas 

(PRINCÍPIOS..., 1999). 

Considera-se para o ensino as características marcantes de cada setênio 

(havendo aspectos de um período anterior que ainda se manifestam num posterior, 

bem como antecipações de características futuras). 

 

Costumamos considerar os três primeiros setênios como o período em que 
a criança e o jovem recebem a educação. Depois disso o adulto ainda pode 
receber informações importantes para sua vida, como por exemplo no 
ensino universitário, mas não pode mais ser educado. Todas as falhas e 
omissões ocorridas na infância e adolescência podem ser compensadas, 
corrigidas, mas requerem um esforço da própria pessoa. Depois dos 21 
anos de idade qualquer mudança, qualquer evolução é possível apenas por 
meio da autoeducação, um processo nem sempre fácil, e que dura a vida 
toda (SETZER, 1999). 

 

 Avaliando as palavras de Setzer e relacionando–as com os preceitos da 

Pedagogia Waldorf, pode–se identificar alguns importantes pontos que conectam sua 

estrutura com os preceitos da Permacultura, entre eles: 1) O fato da pedagogia em 

questão ser cultivada de forma individual, tendo–se em vista as particularidades de 

cada ambiente; 2) Ocaráter assumidamente antissexista, antirracista e 

antinacionalista de seus fundamentos, indicando uma visão do ser humano alinhada 

àquela presente na Permacultura; 3) A ausência de regras de conduta homogêneas, 

incentivando cada indivíduo no estabelecimento de suas próprias reflexões a 

respeito do tema; e 4) A ausência de um dogmatismo absoluto, buscando distinguir 

os fatos científicos de teorias e julgamentos por eles determinados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Frente às questões levantadas pelo presente trabalho, gostaríamos de 

proceder a uma análise do objeto desenvolvido até aqui, a saber, as possibilidades 

de utilização da Permacultura nos contextos da educação formal e não-formal. 

Como vimos na primeira parte do trabalho, pode-se constatar, a partir da 

Revolução Industrial até os dias atuais, o delineamento de uma crise social, 

econômica e ambiental de proporções preocupantes, produto do modus operandi 

humano, sua concepção antropocêntrica de mundo, da crescente população mundial 

e sua maior capacidade de produção e de consumo.  

É preciso reconhecer que tal processo promoveu crescimento econômico, 

avanços de diversas ordens, sobretudo nas áreas médica e tecnológica, 

perspectivas de maior geração de riquezas. Porém, por outro lado, provocou 

profundas alterações no meio ambiente, problemas ambientais de dimensões 

globais, a ponto de ameaçar a capacidade de suporte do planeta e sua resiliência, a 

possibilidade de subsistência de inúmeros povos, da geração atual e das gerações 

futuras, e o próprio futuro da Terra e de todos os demais seres vivos. 

A mitigação de tal crise (que desenvolve-se desde a segunda metade do 

século XVIII) mostra-se imprescindível para que possamos equilibrar e possibilitar a 

sustentabilidade da vida humana na Terra, evitando tanto o uso equivocado de 

recursos quanto a degradação do meio ambiente. Embora as discussões a esse 

respeito e da proposição de soluções tenham se intensificado desde meados do 

século XX, sua metas raramente têm sido alcançadas. Contudo, se possui hoje uma 

ampla base de informações que nos permite verificar inúmeras dificuldades na 

equação dos fatores econômicos, sociais e ambientais envolvidos. 

Nesse contexto, a análise desenvolvida sobre a Permacultura no terceiro 

capítulo nos permitiu observá-la como uma alternativa, que emerge da primeira 

grande onda de conscientização ambiental moderna na década de setenta, 

possuidora de um rico ferramental, cuja aplicação sistemática poderia significar a 

solução de vários problemas apontados no segundo capítulo. Isso porque, além de 

apresentar soluções de uso frugal de recursos e fornecer base empírica para 

aplicação de soluções de redução de danos ambientais, sua baixa demanda por 

energia e demais recursos, inclusive econômicos, indica uma aplicabilidade em curto 
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prazo, cujos resultados poderiam ser observados ao longo do tempo, de forma 

sustentável e responsável. 

Seu conjunto de valores morais ou códigos de conduta se compõem como 

fundamentos simples, delineados como constantes universais de mecanismos 

culturais, que buscam promover uma visão menos egoísta, mais inclusiva e coletiva 

e uma compreensão de longo prazo das consequências positivas e negativas das  

ações antrópicas. Tal ética no uso da terra e da Terra abrange reconstruir e tornar 

abundante o capital natural, zelar pelas pessoas e pelas comunidades e suas 

relações, estabelecer limites de exploração do meio, crescimento e partilhar. São 

essas características, coadunadas com os princípios de desenho da paisagem - por 

meio dos quais, salientamos, a ética é colocada em prática - que possibilitam a 

relação da Permacultura com a educação para a sustentabilidade, ao passo em que 

rompe com o atual modelo mental vigente, promovendo a alteridade, empatia, 

autonomia, empoderamento, autossuficiência, conscientização, colaboração, 

amorosidade e cooperativismo.  

A Permacultura, portanto, se apresenta no contexto da educação como uma 

proposta para o ensino do saber viver bem, em harmonia com o meio ambiente, 

dentro de um cenário real e de um ecossistema, com vista a descoberta e vivência 

plena de todas as suas relações – incluindo as sociais e ocultas aos olhos - menor 

geração de impactos negativos, manutenção da diversidade, em seu sentido amplo. 

Isso posto, desenvolveu-se no capítulo quarto a possibilidade de introdução 

da Permacultura nos diferentes contextos de educação no Brasil, como forma de 

transmitir seus preceitos nas diferentes esferas da vida humana para obtenção de 

resultados sustentáveis. O levantamento sobre algumas opções atualmente 

existentes no universo da educação no país nos permite observar que, embora em 

ascensão, o pensamento sustentável como modelo para planejamento em larga 

escala ainda está longe de possuir significância prática. 

Durante o trabalho, através de alguns estudos de caso específicos, pudemos 

verificar as possibilidades reais de aplicação da Permacultura em diferentes 

contextos, os problemas encontrados em cada um dos casos assim como os pontos 

de sucesso.  

As reflexões aqui contidas e as observações que emanaram dos casos 

estudados, aprofundam a compreensão da interrelação entre ensino, aprendizagem 

e Permacultura ao analisar a sua implantação em contextos formais e não formais 
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de educação. Mas, como toda pesquisa, essa não esgotou o assunto e abre novas 

perspectivas para futuros estudos. Dessa forma, estabelece-se uma ampla gama de 

áreas para estudos futuros sobre o tema, que incluem desde as congruências entre 

a Permacultura e as diferentes pedagogias contemporâneas, o papel tomado pelo 

Permacultor e pela Permacultora na educação, passando pelos elementos 

institucionais capazes de realizar a mitigação de danos, tão necessária, por meio de 

suas práticas, bem como pesquisas sobre aplicações específicas e seus resultados. 

Por fim, entre as limitações dessa pesquisa, é preciso destacar o seu caráter 

majoritariamente descritivo e bibliográfico, devida impossibilidade de acesso a 

campos práticos de estudo e análise. Tal fato permite, também, a recomendação  

que pesquisas futuras verifiquem in loco experiências práticas, em contextos formais 

e não formais de educação, que os evidenciem e possibilitem comparações – quiçá, 

até mesmo, complementariedades -  bem como a ampliação das discussões e 

reflexões acerca do binômio Permaculturae Educação.  
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ANEXO – EXEMPLOS DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ABORDADOS EM 
UM PDC 
 
EXEMPLO 1 
 
Conteúdo do curso  
Este curso irá equipá-lo com os fundamentos da Permacultura. Você aprenderá 
ética, princípios e design de Permacultura e sua aplicação, para que você possa 
integrá-los em todos os aspectos de sua vida. Os tópicos incluem: ética e princípios 
da Permacultura; ecologia e ciclos naturais; clima e climas; solos; crescimento 
alimentar de Permacultura; alfabetização energética; lendo a paisagem; tecnologia 
apropriada; ambiente construído; processos e práticas de design; animais em 
Permacultura; saúde e bem-estar espiritual; reabilitação urbana; finanças e 
economia; e estratégias comunitárias. A experiência em sala de aula será 
complementada por viagens de campo para trabalhar em sistemas de Permacultura, 
incluindo um dos locais de demonstração melhor documentados, Melliodora. Você 
vai trabalhar em um projeto de design durante o curso. Você será guiado por 
professores experientes e aprenderá os fundamentos da Permacultura para projetar 
o mundo que você quer. 
 

Fonte: Texto traduzido pela autora (língua original – inglês). Extraído da homepage 

de David Holmgren, intitulada Holmgren Design: permaculture vision and innovation. 

Disponível em: <https://holmgren.com.au/permaculture-design-course-rocklyn-

ashram/>. Acesso em: 06 mai. 2018. 

 

EXEMPLO 2 

Permaculture Design Certificate Course Outline By Geoff and Nadia Lawton  
 
* Geoff Lawton é especialista em educação, design, implementação, 
estabelecimento de sistemas de Permacultura. Estabeleceu e dirigiu o Instituto de 
Pesquisa em Permacultura da Austrália (PRI Austrália) na Fazenda Tagari, de 1997 
a 1999, a pedido de Bill Mollison. Estabeleceu o The Permaculture Research 
Institute, centro de rede global para projetos de Permacultura, empresa sem fins 
lucrativos, onde atualmente está localizada a Fazenda Zaytuna, em The Channon, 
no norte de NSW, Austrália, onde é diretor administrativo.   
 
Chapters of The Designers’ Manual by Bill Mollison  
 
Day: 1  
Chapter 1: Introduction  
• Evidence that we need to act  
• Introduction to permaculture  
• Ethics  
• Definition of permaculture  
• Real world design  
• Brief worldview of permaculture (what does it do and where?)  
• What does this course do for you?  
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Day: 2  
Chapter 2: Concepts & Themes in Design  
• Sustainable systems  
• Agricultural systems that can satisfy these criteria of sustainability  
• The natural hierarchy of production per unit area in natural systems:  
• Permaculture is primarily a design for a sustainable, human-controlled support 
systems.  
• The Prime Directive of Permaculture.  
• Principles of natural systems and design.  
• Guiding principles of permaculture design:- Design can be for aesthetic and 
functional purposes. Permaculture design concentrates on function.  
• The web of life and net of functional relationships of designed ecosystems.  
• Potential energy capture within systems energy flows to useful life niches or 
storages available as yield.  
• Diversity is related to stability  
• Yield defined  
 
Day: 3  
Chapter 3: Methodology of design  
• Design emphasizes patterning of landscape, function, and species assemblies.  
• Permaculture science and ethics of design patterning  
• Approaches to design  
• Maps  
• Analysis of elements  
• Sector planning  
• Observational  
• Experiential  
• Zones  
• Sectors  
• Slope  
• Orientation  
• Experiential  
• Putting it together  
• Surveying  
• Methods of Design  
• Concepts and themes in design  
• Principles and laws of natural systems  
• Conversion of a laws and principles to a directive to act  
• Entropy extension  
• The principle of chaos and disorder  
• The first law of thermodynamics, energy auditing  
• The Over-run thesis  
• The Life Ethic thesis  
• Resources, Their nature and management  
• Definition of resource use effect  
 
Day: 4  
Chapter 4: Pattern Understanding  
• Revelation, seeing in one example 1000 questions  



126 

• Seeing pattern as valuable connections  
• Growth patterns and explosive patterns  
• Scale of orders of size  
• Events and pressure between media  
• Recognizing pattern  
• Pattern evolutions!  
• Applying patterns in productive design  
• Information dense pattern as teaching systems  
• Traditional uses of pattern  
 
Day: 5  
Chapter 5: Climate Factors  
• Climate and classic landscape profiles  
• Climate Differences  
• Temperate Tropical, Arid, continental climates, the maritime effect and rain 
shadows  
• Orographic effects  
• Classic landscape profiles  
• Major landscapes Humid and Arid!  
• Minor landscapes Volcanic, islands high and low, coasts, flatlands, wetlands, 
estuaries  
• Ecosystems as climate moderators  
 
Chapter 6: Trees and their Energy Transactions  
• Wind  
• Light  
• Rain  
• Types of forest  
• Fuel – Forage – Structural – Shelter; animal barrier – Food – Natural –  
• Conservation  
• Establishment of forest  
• Forest management  
 
Day: 6  
Chapter 7: Water  
• Water  
• Water harvesting earthworks  
• Rechargeable water and non-rechargeable water  
• The duties of water in landscape design  
• Swales  
• Gabions  
• Limonia  
• Dams  
• Types of dams  
• addle dams  
• Ridge dams  
• Key point  
• Valley dams  
• Contour dams  
• Evaporation strategy  
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• Hard surfaces like roofs and roads  
• Irrigation systems  
• Components of irrigation systems  
• Irrigation rules for arid regions  
• Waste water systems  
 
Day: 7  
Chapter 9: Earthworking and Earth Resources  
• Earthworks and earth resources  
• Terra-forming  
• Earthworks necessary and ethical  
• Landscape restitution  
• Moving earth with Machinery and Hand tools  
• Planning earthworks prior to the actual job  
• Soil tests  
• Surveying and site pegging  
• Planting after earthworks  
• Slope measurements  
• Levels and leveling  
• Types of earthworks  
• Banks  
• Benching  
• Terracing  
 
Chapter 10: Humid Tropics  
• The tropical house  
• Waste systems  
• Garden design  
• Wet terraces  
• Main crops  
• Food forest layers  
• Seeds, cuttings, root divisions  
• Small animal systems  
• Large animal management  
• Mulch and forage production  
• Seasonal timing  
• Tropical settlements  
 
Day: 8 Day OFF  
 
Day: 9  
Chapter 8: Soils  
• Soils  
• Difficult soils  
• Understanding soil erosion as number one global problem  
• Understanding where and why soils are conserved or increased  
• Understanding pH acid/alkaline analysis and interpret the consequence  
• Compost and the decomposition cycle of humus creation  
• Creation of humus in soil  
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• The function of the hair roots of plants feeding on minerals and structuring soil with 
starch exchange 
• What can be done locally plants, mulch holes and nuclei (story of the bush turkey 
nest) 
• Soil conditioning with the key line system: Difficult soils, Alkaline soils, Acid soils, 
Platin, Caliche, Non-wetting soils, Clay 
 
 
Day: 10  
Chapter 11: Dry land Strategies  
• Anti-evaporation strategies  
• The dry lands house  
• Waste systems  
• Garden design  
• Shade system food forest/main crops  
• Seasonal timing  
• Seeds  
• Mulch and forage production  
• Dry land settlements  
• Small animals  
• Grazing patterns  
 
Chapter 12: Humid Cool to Cold Climates  
• House design and attachments  
• Heating systems  
• Waste systems  
• Crop season extension  
• Garden design  
• Main crops and storage  
• Food forests  
• Mulch and forage production  
• Seeds, tubers  
• Seasonal timing  
• Small and large animal systems  
• Grazing cycles and pan-nage  
 
Day: 11  
Chapter 13: Aquaculture  
• Aquaculture  
• Select species (plant and animals) for pond size.  
• Set up self-foraging systems for fish  
• Pond sizes  
• Mini-ponds in gardens  
• Self- Forage Systems  
• Aquaponics  
• Half day design exercise  
 
Day: 12 Chapter 14: The Strategies of an Alternate Global Nation  
• The strategies for an alternative global nation • Invisible structures  
• Necessary legal structures  
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• Formal and informal financial strategies  
• Trade  
• Self-referencing authentication, quality and education  
• Village systems  
• Half day design work  
 
Day: 13  
Chapter 14: The Strategies of an Alternate Global Nation  
• Permaculture local groups (associations), institutes, academies and universities  
• Unintentional community establishment  
• Permaculture aid  
• Design presentation in the afternoon  
• Celebration party in the evening  
 
Day: 14  
Half day: Permaculture nation, conferences, networks, teacher registrations.  
• Certification  
• Where to from here?  
• Group photo 
 

Fonte: Texto extraído da homepage Permaculture Worldwide Network. Disponível 

em: <https://permacultureglobal.org/users/19>. Acesso em: 06 mai. 2018. 

 

 


