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RESUMO 

 

 

O presente Relato de Experiência tem como objetivo expor como se deu a realização 

dos Círculos de Aprendizagem em Permacultura – PDC do Cariri, ao longo do ano 

2017. O mesmo está assim organizado: Inicialmente traz sua fundamentação teórica, 

acerca da Permacultura, Educação Biocêntrica e Alfabetização Ecológica. Em seguida, é 

explicitado como se sucederam as vivências práticas, teóricas e reflexivas mediadoras 

do processo, onde foram incorporadas práticas ecopedagógicas, interdisciplinares e 

transversais à rotina de aprendizagem. Como resultado principal, temos a formação de 

novos Designers em Permacultura aptos a atuarem no planejamento e implantação de 

um Vale do Cariri integralmente saudável, assim como mais um singelo passo na 

consolidação do Cariri cearense como um epicentro biorregional de fomento, promoção 

e formação de permacultores.  

 

Palavras chave: Permacultura; PDC; Escola Caririense de Permacultura. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present Report of Experience aims to show how the Cariri Learning Circles - PDC 

do Cariri, during the year 2017. The same is organized as follows: Initially it brings its 

theoretical foundation, about Permaculture, Biocentric Education and Ecological 

Literacy. Then, it is explained how the practical, theoretical and reflexive experiences of 

the process have happened, where ecopedagogical, interdisciplinary and transversal 

practices have been incorporated into the learning routine. As a main result, we have the 

formation of new Designers in Permaculture able to act in the planning and 

implementation of an entirely healthy Cariri Valley, as well as another simple step in the 

consolidation of the Cariri of Ceará as a bioregional epicenter of fomentation, 

promotion and formation of permacultores. 

 

Key words: Permaculture; PDC; Caririense School of Permaculture. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

                     Situado na Bioregião do Araripe, numa porção mais provida de recursos 

hídricos subterrâneos e superficiais, esta o Vale do Cariri. Deste vale brotam a maioria 

das nascentes presentes nas encostas da Chapada do Araripe. As condições geo - 

ambientais propiciaram o surgimento de um verdadeiro oásis em meio ao Sertão. Todo 

esse patrimônio faz parte do imaginário popular e é palco de intensas práticas sociais 

formadoras da identidade deste povo. Com uma relação tão íntima, construída ao longo 

do tempo, foi sendo produzido um volume expressivo de conhecimento, constituído 

ancestralmente, fruto da vivência das populações que aqui vivem e viveram.  

                   E nesse contexto a Permacultura encontrou terreno fértil, fomentada por 

indivíduos e coletivos, por organizações públicas e privadas. A partir de 2017, parte                      

desses atores deflagram de maneira processual, a implantação da Escola Caririense de 

Permacultura - ESCAPE, escola essa que vem atuando na articulação da permacultura 

no território, assim como na realização, no fomento e na formação em Permacultura 

para os mais diversos públicos.  

                  E é nessa circunstância que hora se apresenta esse Relato de Experiência, 

inserido no processo de realização dos Círculos de Aprendizagem em Permacultura – 

PDC do Cariri, este se deu ao longo de todo o ano 2017.  Inicialmente apresentaremos a 

fundamentação teórica, em torno da Permacultura, da Educação Biocêntrica e da 

Alfabetização Ecológica. Em seguida, é explicitado como se sucederam as vivências 

práticas, teóricas e reflexivas mediadoras do processo. Como resultado principal, temos 

a formação de novos designers em Permacultura e a participação ativa dos educandos na 

promoção da vivência formativa.                                                                                                             

1.1 A inserção da Permacultura em minha Vida 

       Sendo eu filho de agricultores que nos anos 1970 migraram pra cidade em 

busca de melhores condições de vida, e que, por conta disso sempre tive uma ligação 

muito estreita com o interior e com o modus vivendi da roça. Desde que nasci, morei no 

Benfica, um Bairro que é um epicentro de subversão e da política em Fortaleza capital 

do Estado Ceará. Sendo este um bairro universitário, onde fica o Centro de 

Humanidades da Universidade Federal do Ceará – UFC, isso me oportuniza uma 

estreita relação com vários movimentos de contracultura e de resistência. 
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        Em 2004 viajo para São Gotardo/Minas Gerais para participar do ENCA - 

Encontro Nacional das Comunidades Alternativas, onde conheço pessoas do Instituto de 

Permacultura e Ecovila do Pampa - IPEP, como Andrey Piovezan e Manoela Barroso, e 

é também quando escuto pela primeira vez a palavra permacultura, com a qual me 

identifico logo de pronto, pela possibilidade de sair da inércia e realizar mudanças 

concretas em minha vida. Quando regresso, conheço Luciana Medeiros (minha esposa) 

que já conhecia a permacultura devido aos projetos que existiam no município de 

Maranguape, região metropolitana de Fortaleza.  

                  Em conversa com o amigo Agrofloresteiro Wilkson Gondim, este para minha 

surpresa me apresenta o livro “Introdução a Permacultura”, foi ai que percebi que a 

permacultura estava fechando o cerco. 

        No ano seguinte, em 2005, fui participar do Fórum Social Mundial - FSM 

em Porto Alegre e fico acampado em um lugar bioconstruido pelo IPEP em parceria 

com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST e o Exército do Brasil. 

Está área do FSM, abrigou e sediou debates e atividades afins de vários movimentos de 

base ecológica, sendo que de maneira informal praticamente uma convergência latino-

americana de permacultura, haja vista a grande concentração de pessoas engajadas no 

universo da permacultura que se encontravam ali por uma semana inteira. 

       No regresso tive a oportunidade de fazer minha primeira formação, um curso 

de introdução à Permacultura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFC, este 

foi facilitado por um consultor da Organização das Nações Unidas - ONU que passara 

pelo Ceará, um alemão de nome Hans. Quem organizou esse curso foi o arquiteto e 

professor Marcondes Araújo Lima que, no começo dos anos 1990 foi estudar design 

ambiental na Austrália, onde teve a oportunidade de fazer um curso com o próprio 

David Holmgren, retornando ao Brasil em 1998, com a proposta de trazer a 

permacultura para o Ceará.  Ao final desse curso em conjunto com demais participantes 

criamos um grupo intitulado Permatório - Laboratório de Permacultura, que se destituiu 

em 2006. 

                   Em 2007, ingresso no curso de geografia na Universidade Estadual do Ceará 

– UECE, ai funda - se o Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido – 

NEPPSA, esta unidade acadêmica e lotada no Centro de Ciências Biológicas da UECE, 

campus do Itapery, em Fortaleza, é e coordenado pelo professor Oriel Herrera Bonilla 

Esse núcleo continua com suas atividades até hoje, e reúnem estudantes, professores e 

pessoas não vinculadas à universidade, atuando ativamente na execução de programas e 
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projetos nas varia realidades urbanas e rurais. Lá permaneci até o ano de 2012, e atuei 

na concepção, implantação, gestão, manutenção da Unidade Experimental, bem como 

na elaboração e execução de atividades didáticas, tais como: oficinas, atividades de 

campo, cursos, jornadas, expedições e em projetos de extensão em assistência técnica e 

extensão rural e urbana em diversas localidades. Logo na sua fundação organizamos um 

PDC para formar os membros do núcleo, este foi facilitado pelo permacultor e 

bioarquiteto Marcelo Bueno, do Instituto de Permacultura e Ecovila da Mata Atlântica – 

IPEMA. Em 2008, tive a honra de ir a Cuba participar da 3ª Convergência Latino-

Americana de Permacultura, a fim de apresentar as atividades que desenvolvia junto ao 

NEPPSA.  

                   Em 2010 co-realizamos um curso avançado de educação em permacultura, 

facilitado pelo renomado permacultor australiano Skye Riquelme. Nessa ocasião, foram 

reunidos parceiros de várias regiões do estado: do Instituto Carnaúba de Sobral, do 

recém-criado Instituto de Permacultura do Ceará, o Instituto Nordeste Cidadania, entre 

outros. Neste mesmo ano, também fruto de parceria de vários atores do movimento 

permacultural, foi realizada a Jornada Permacultural do Ceará, com diversas formações 

em vários pontos do estado, tais como: Aratuba, Eusébio, Fortaleza e Quixadá, Sobral. 

                   No ano seguinte, em 2011 o NEPPSA aprova um projeto junto ao CNPQ, 

nesse projeto fui contemplado com uma bolsa de pesquisa, e dentre as várias ações, 

realizamos uma memorável Expedição Científico-Permacultural no Semiárido. 

       Ainda em 2011 compus a equipe que elaborou o Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba, onde a permacultura de forma pioneira foi 

incorporada na gestão de uma unidade de conservação da natureza uma experiência que 

vem sendo muito exitosa. Ao final deste mesmo ano fui aprimorar meus conhecimentos 

por meio de uma vivencia no Centro de Referencia em Permacultura Takuara Renda no 

Paraguai. 

                 Entre 2011 e 2013 fui assessor técnico em Permacultura no Instituto Nordeste 

Cidadania - INEC, mediante termos de cooperação com Banco do Nordeste do Brasil - 

BNB atuava na elaboração de projetos de ajuste ecológico dos Postos de atendimento e 

facilitava Cursos de Educação para a Sustentabilidade para os Assessores de Crédito dos 

Programas de Microcrédito CrediAmigo/AgroAmigo e no Espaço Nordeste e executava 
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projetos sociais junto as comunidades atendidas pela organização e ocupava cadeira em 

seu Conselho Ambiental. 

1.1.1 A Era Kariry 

                              

                  Em janeiro de 2013 o que era ate então era uma rápida passagem pela cidade 

do Crato para vivenciar o Dia de Reis, quando do retorno de umas férias na Chapada 

Diamantina. Tornou-se um capítulo a parte, ainda em curso da minha história.   

                 Durante nossa estadia ainda numa perspectiva recreativa minha esposa recebe 

um convite de trabalho. Era tudo que queríamos para então levar a cabo o inicio da 

materialização do sonho de migrar da cidade grande, rumo ao interior em busca de uma 

vida mais sustentável e coerente com os princípios e a ética da Permacultura. 

                   Em fevereiro do mesmo ano em conjunto com minha família, passamos a 

fixar residência em um casarão antigo num sítio na zona semi rural do Crato. O casarão 

passa a funcionar como um consulado permacultural, para onde convergem parte dos 

permacultores que se encontram de passagem por esta região, que, diga-se de passagem, 

é constante.  Assim como também um epicentro de encontro de permacultores locais, 

transformando o espaço, num local de difusão de práticas, saberes e reflexões sobre 

conhecimentos de base ecológica, propiciando um espaço de vivência e aprendizagem 

sobre modos de conviver harmonicamente com a Natureza. 

                 O espaço também tem um caráter ecopedagógico onde são vivenciadas 

atividades educativas, de práticas de pesquisa e difusão da Permacultura, em todos os 

níveis de ensino, desde o infantil ao universitário. O mesmo local abriga os 

empreendimentos econômicos solidários Maloca Escola de Permacultura; Natureba – 

Culinária Natural e Massanaria - Marcenaria Ecológica & Padaria Artesanal.  

                  Ainda em 2013 transfiro minha faculdade para a Universidade Regional do 

Cariri - URCA, onde fui pesquisador no Projeto Mapeamento das Práticas Culturais 

Sustentáveis do Município do Crato.  

                  Dado uma vida pregressa dedica à construção do movimento permacultural, 

chegando ao Cariri tão logo pude e sempre que possível fui me inserido na agenda local, 

o que me fez criar vínculos e estabelecer inúmeras parcerias para cocriação e realização 

de atividades quase sempre em torno do ensino da Permacultura, dentre as quais vale 

destacar: 
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 Programa de Educação para a Sustentabilidade da Escola Ágape 

Estudos/Crato/CE - Consultoria para elaboração e implantação do programa, 

bem como atividade de Vivências com a Natureza, Clube de Projetos 

Ecopráticos, Formação de Professores e Pátio Ecopedagógico, em todas as 

atividades são resinificados os conceitos, os espaços, e as práticas de 

aprendizagem junto a toda a comunidade escolar - 2013/atual;  

 Minicursos de Introdução a Permacultura e áreas afins/Vivências 

Ecopedagógicas em diversos contextos – Facilitação e Organização 2013 / 

atual; 

 Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas aplicadas a 

Convivência com o Semiárido – Rede de Educação no Semiárido Brasileiro e 

Universidade Estadual do Piauí – Campus São Raimundo Nonato - Facilitação 

do Módulo “Permacultura aplicada a Convivência com o Semiárido” – 2014; 

 Comissão de Elaboração do Projeto Politico Pedagógico do Curso de Graduação 

em Permacultura da Universidade Federal do Cariri – Membro participante - 

2014; 

 Projeto Territórios Criativos/Universidade Federal Fluminense - Realização de 

Curso de Pemacultura e Saneamento Ecológico no Assentamento 10 de 

Abril/Crato/CE - 2015; 

 Curso de Especialização em Permacultura da Universidade Federal do Cariri – 

Educando e Permacultor /Facilitador - 2016/2018; 

 Disciplina Tecnologias Socioambientas e Permacultura, ligada ao curso de 

graduação em Administração Pública e Gestão Social – Estagiário, na condição 

de discente do Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável pela 

Universidade Federal do Cariri – 2017; 

  I Convergência Cearense de Permacultura Eusébio/CE – Cocriação e Comissão 

de organização – Dez/2017; 

 I Convergência Kariri de Permacultura Juazeiro do Norte/CE - Cocriação 

Comissão de organização – Mar/2018; 
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 II Convergência Cearense de Permacultura e I Convergência Centro Nordestina 

de Permacultura, ambas a serem realizadas na cidade do Crato/CE – Comissão 

de Organização – Out/2018. 

                     Em 2016, dando continuidade a proposta que surge inicialmente com a 

criação do curso de graduação, também no âmbito da UFCA é criado o Curso de 

Especialização em Permacultura. Vale ressaltar que esse curso, para além da concessão 

de uma chancela acadêmica, para min teve uma representação simbólica, uma espécie 

de coroação de um trabalho de mais de uma década, haja vista eu seguir desde o ano 

2004 nessa sublime missão, que e a de popularizar a Permacultura, por meio de 

atividades de formação, difusão, assistência técnica e extensão em populações rurais e 

urbanas, incluindo: agricultores familiares, indígenas e estudantes em vários níveis de 

ensino.  

                   Fora do âmbito pessoal, esse curso de especialização tem se prestado para 

além da formalidade enquanto formação de Especialistas em Permacultura, mas também 

vem atuando na articulação política da permacultura na região. Ele foi integralmente 

realizado com o apoio de permacultores, entusiastas e organizações que já atuam na 

região há alguns anos.   

                  Percebe-se nitidamente que o curso também funcionou como aglutinador dos 

vários atores da cena permacultural que se encontravam dispersos na Região do Cariri. 

Assim, é fato que o referido curso foi indutor do processo que culminou na criação da 

Escola Caririense de Permacultura - ESCAPE.   

                  Dito isso, trago aqui o objetivo deste trabalho, que é de relatar a experiência 

de cocriação, corealização, cogestão, de um processo pedagógico que foi deflagrado a 

partir da convergência dos permacultores que compõem a ESCAPE, estes se uniram em 

torno da realização dos Círculos de Aprendizagem em Permacultura – PDC do Cariri 

(Ver figura n° 1). 
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Figura n° 1: Cartaz de divulgação da atividade.           Fonte: IFCE, 2017. 

                                                 

1.2 O contexto - O Lócus da Práxis.  

 

 
“Uma estreita faixa de terreno sertanejo com fontes que nunca secam” 

Irineu Pinheiro 

                

 

                  Com a singela frase dita acima por Pinheiro (1950, p.8) descreve o Vale do 

Cariri. Tal fenômeno ocorre graças à presença de inúmeras fontes de água perene que 

brotam da Chapada do Araripe e fazem da região um verdadeiro oásis em meio ao vasto 

sertão nordestino.   

                 Na região que compreende o Cariri cearense concentram-se inúmeros 

registros de povos nômades que aqui passaram, dada abundância de água e alimento, 

acredita-se que migravam de várias partes do Sertão em épocas de estiagem.                   

Estas condicionantes geo-ambientais proporcionaram um terreno fértil para que, durante 

o período da colonização, houvesse a anexação deste território aos ciclos econômicos da 

Cana de Açúcar e do Gado. Nesse processo, elementos culturais dos povos europeus e 

africanos foram incorporados à cultura dos habitantes que aqui viviam.         
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                   No início do século XX, devido a figura de Padre Cícero, a região passa a 

atrair grandes levas de romeiros vindos de diversos lugares e, por conseguinte, passam a 

ocupar terras na Chapada do Araripe, como relata Gonçalves (2008).   

 

Os primeiros anos, de 1910 a 1930, foram atravessados com muitas 

dificuldades, amenizadas à medida que desenvolviam o aprendizado de 

convivência com o novo ambiente, observando a natureza do lugar e 

conhecendo as espécies da fauna e da flora. Além, é claro, de observarem os 

conselhos do Padre Santo. (GONÇALVES, 2008, p.90) 

                  

                  Assim, forjou-se esse caldeirão cultural, que a partir dessa confluência étnica 

construída historicamente e pela interação com uma rica biodiversidade, construiu-se 

um legado cultural inalienável e vital para uma convivência harmônica com a Bioregião 

do Araripe. 

                A região está equidistante (Ver figura n° 2) da maioria das capitais 

nordestinas. Em média são 550 km de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Teresina e 

Maceió, estando um pouco mais distante de São Luís, Aracaju e Salvador. Neste meio 

estão cidades médias do interior do nordeste como Mossoró/RN, Campina Grande/PB, 

Caruaru/PE, Petrolina/PE, Garanhuns/PE, Arapiraca/AL, Paulo Afonso/BA e Feira de 

Santana/BA.   

                                             

 

Figura n° 2: Situação geográfica do Cariri cearense. Fonte: FCEC, 1975. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

                Esse trabalho foi desenvolvido tendo como base os conceitos da 

Permacultura, Educação Biocêntrica e Alfabetização Ecológica.  

                  A Permacultura é um conceito prático que pode ser aplicado tanto na cidade 

como no campo. Seus princípios estimulam a criação de ambientes equilibradamente 

produtivos, ricos em alimentos, energia, abrigos e outras necessidades, o que inclui 

infraestrutura social e econômica. O conceito foi desenvolvido nos anos 70 por Bill 

Mollison e David Holmgren, o termo Permacultura originou-se da fusão Agricultura + 

Permanente. Inicialmente a permacultura dedicou esforços no planejamento de 

ecossistemas agrícolas produtivos no sentido de permitir estabilidade, diversidade e 

flexibilidade aos mesmos à semelhança dos ecossistemas naturais. Pouco a pouco o 

conceito foi sendo ampliado e aplicado a todos os ramos da atividade humana passando 

a ter o caráter de Cultura permanente. 

                 A Permacultura é uma síntese das práticas e sabedorias tradicionais com 

ideias inovadoras. Unindo o conhecimento secular às descobertas da ciência moderna, 

proporciona o desenvolvimento integrado de assentamentos humanos, neutralizando ou 

impactando positivamente no espaço manejado. É um sistema holístico de planejamento 

que ocorre através do desenho da propriedade considerando todas as influências e os 

inter-relacionamentos que ocorrem entre os elementos de um sistema. 

 

O projeto permacultural envolve o planejamento, a implantação e a 

manutenção conscientes de ecossistemas produtivos que tenham a 

diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais. Ele 

resulta na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, provendo, 

alimentação, energia e habitação, entre outras necessidades materiais e não 

materiais, de forma sustentável. (SOARES, 1998, n.p.)  

                 

                  Além disso, ela proporciona conhecimentos para o aproveitamento de todos 

os recursos (energias) utilizando a maior quantidade possível de funções em cada um 

dos elementos de uma dada paisagem, com seus múltiplos usos no tempo e no espaço. O 

excesso ou descarte produzido por plantas, animais e atividades humanas são 

criteriosamente utilizados para beneficiarem outros elementos do sistema.  

                  A prática da Permacultura está pautada em uma ética que exija um repensar 

dos nossos hábitos e dos nossos valores, em geral. Os pontos fundamentais estão 
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baseados no tripé: Cuidado com a Terra, Cuidado com as pessoas e Partilha dos 

excedentes.  

                Como vimos a Permacultura pode influenciar positivamente a vida que 

levamos e nada melhor do que ser vivenciada na escola. Para tanto, também dar-se a 

devida importância para a Educação Biocêntrica, já que esta tem como base o Princípio 

Biocêntrico, aquele que tem como o centro a vida, alinhando-se como que a 

Permacultura traz em sua ética, o Cuidado com a Terra.   

                  Assim, a Educação Biocêntrica, também se apresenta com imprescindível em 

nosso trabalho, já que de acordo com Cavalcante (2008). 

 

A Educação Biocêntrica propõe de forma teórica - prática uma nova 

concepção de aprendizagem quer seja nas escolas, nas universidades, nas 

ruas, nos locais de trabalho, na família e/ou com os amigos. 

(CAVALCANTE, 2008, p.97) 

 

 

                 A Educação Biocêntrica, é um tanto dinâmica, estando em constante processo 

de criação e recriação, não podendo ser apresenta enquanto teoria finalizada. Esta vem 

recebendo contribuições teóricas de diversas áreas das ciências, conforme apresentado a 

seguir (Ver quadro n° 1).  

 

Teoria Teórico(s) relacionado(s) 

Sistema Biodança Rolando Toro 

Vivência Biocêntrica 
Cezar Wagner Góis 

Método de Processo 

Ontologia da Vivência Custódio Almeida 

Nexo Psíquico Adquirido Dilthey 

Pré-reflexividade Merleau-Ponty 

Relação Eu-Tu Martin Buber 

Processo Grupal Pinchón-Rivière 

Estruturas Dissipativas 
Ilya Prigogine 

Visão de Rede 

Hipótese Gaia Lovelock 

Teia da Vida Fritjof Capra 

Paradigma Ecocêntrico Leonardo Boff 

Matrizes Perinatais numa perspectiva 

Transpessoal 
Stanislav Groff 

Construtivismo 
Piaget 

Emília Ferrero 

Sócio-Interacionismo Vygotski 

Holismo 
Pierre Weil 

Roberto Crema 

Educação Libertadora Paulo Freire 

Educação Biocêntrica Ruth Cavalcante 

Quadro n° 1: Base teórica da Educação Biocêntrica                                       Fonte: CAVALCANTE, 2001.  
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                   Já a Alfabetização Ecológica é uma concepção que facilita o entendimento 

do mudo natural, por ensinar os princípios básicos da ecologia e, com eles, um profundo 

respeito pela natureza viva, através de uma abordagem multidisciplinar baseadas na 

experiência e na participação. Como podemos ver em Capra (2006). 

 

 

A compreensão sistêmica da vida que hoje está assumindo a vanguarda da 

ciência baseia-se na compreensão de três fenômenos básicos: o padrão básico 

de organização da vida é o da rede ou da teia; a matéria percorre ciclicamente 

a teia da vida; todos os ciclos ecológicos são sustentados pelo fluxo constante 

de energia proveniente do sol. Esses três fenômenos básicos são exatamente 

os fenômenos que as crianças vivenciam, exploram e entendem por meio de 

experiências diretas com o mundo natural. (CAPRA, 2006, p.14)  

 

 

                  O envolvimento de crianças nesse processo é fundamental para o sucesso em 

longo prazo dos esforços para a sustentabilidade. Assim, o sujeito passa a compreender 

que é parte integrante da teia da vida proporcionando um senso de pertencimento, ponto 

fundamental para o sucesso dos esforços em busca da sustentabilidade. 

                  A Alfabetização Ecológica constrói-se pautada no sentido de explorar, que 

gera descobertas, oriundas da curiosidade inerente ao ser humano, com metodologias 

que revelam a natureza por meio das ciências, da literatura, da escrita e das artes.  

                 Dentre as diversas possibilidades metodológicas no ensino, a criação e 

manutenção de sistemas ecológicos. Estimulando, dessa forma, tanto o entendimento 

intelectual da ecologia como a criação de vínculos emocionais com a natureza, pois o 

contato com a Mãe Terra passa ser cotidiano, próximo, natural. 

2.1 O que é um PDC? 

                  O Permaculture Design Course - PDC (Curso de Design em Permacultura) é 

um curso, cujos conteúdos foram desenvolvidos e sistematizados por Bill Mollison para 

ensinar os princípios aplicados ao design permacultural. Na publicação Syllabus 

Permaculture Desing Course Handbook (Ver figura n°3), o autor nos apresenta todo o 

ementário que deve balizar um curso de formação de permacultores.  Mollison (1985) 

também sugere uma carga horária mínima de 72h, com obrigatoriedade de 100% de 

presença,  além da obrigatoriedade de se elaborar e apresentar o design como atividade 

final. 
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Figura n° 3: Capa – Permaculture Desing Course Handbook. Fonte: The Permaculture Institute, 1985. 

                É de bom grado que estes conteúdos sejam sempre contextualizados, 

resinificados e concatenados com a realidade de onde esteja acontecendo. Assim é 

muito comum, e super bem vindo, a aplicação de distintas metodologias, contando que 

os conteúdos devem ser salvaguardados. 

                Assim e preconizado pela educadora e permacultora Suzana Maringoni: 

Com metodologias distintas, dependendo do facilitador, este curso tem uma 

carga intensa de conteúdos, com muitas aulas teóricas, numa jornada puxada- 

afinal, são 9 dias! Em alguns lugares e contextos, se prefere fazer em 2 

semanas, de 5 e 5 dias, com agricultores, em geral, se divide em 3 blocos, já 

que um agricultor ausentar-se da propriedade 9 dias é impossível. Hoje já se 

propõe uma ampliação desta carga horária. 

No repensar constante que faz parte da função de educador, trazemos para o 

PDC metodologias e questões de didática, dialogando com educadores como 

Paulo Freire, Edgar Morin, Fernando Hernández e outros. Assim, cada PDC 

leva em conta o contexto, o grupo e como possibilitar a estes sujeitos uma 

maior apropriação destas ferramentas. (MARINGONI, 2012, n.p.) 
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                       Faz-se necessário deixar claro que PDC é uma sigla em inglês Permaculture 

Design Course, ou seja, Curso de Design em Permacultura. Algumas organizações dão 

outra tradução para o PDC, e nomeiam seus cursos de Permacultura, Design e 

Consultoria para manter as mesmas iniciais da sigla PDC. Destaca-se que a 

nomenclatura internacional PDC se refere a Curso de Design em Permacultura, este 

segue o currículo padrão em todo o mundo (Ver quadro n° 2). 

Parte 1 – Design em Permacultura 

 

Introdução                                        

Princípio dos sistemas naturais            

Metodologias de design                        

Padrão no Design                                  

Perfil Clássico da Paisagem                   

Solos                                                  

Design para Catástrofes                       

Prédios e estruturas                       

Tecnologia de conservação de energias 

apropriadas                                       

Florestas e árvores                                      

A Água na Paisagem                                   

A Ecologia Cultivada                  

Aquacultura e Maricultura           

Disposição das sobras e reciclagem 

Gerenciamento da Vida Selvagem 

Sementes e estufas 

 

Parte 2 – As estruturas invisíveis do 

Assentamento 

 

Reciclagem na Comunidade          
Economia Informal / Formal              
Acesso à terra e Sistemas Urbanos   
Formas Legais                  
Desenvolvimentos da Vila             
Comércio                                             
Como os “trainees” em Permacultura 

Operam 

 

 

Quadro n° 2: Índice do Syllabus - estrutura básica de um PDC.                   Fonte: MOLLISON et al, 1985. 
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3  TRATOS CULTURAIS   

  

                  Em se tratando de agricultura, tratos culturais referem-se ao conjunto de 

práticas de manejo que permitem que um agrossistema expresse a máxima vitalidade, e 

por sua vez, remete à produtividade. Assim achou-se por bem fazer uma correlação com 

tais práticas, para retratar como foi manejado o processo de realização dos Círculos de 

Aprendizagem em Permacultura – PDC do Cariri.    

 

3.1 - Preparando o solo 

                 Esse processo formativo surgiu a partir de uma dupla demanda fruto da 

movimentação e articulação de permacultores do/no Cariri: de um lado, um grande 

número de pessoas que anseiam por conhecer novas práticas direcionadas para a 

mudança social a partir de uma ética ecológica, e de outro, o interesse de um grupo de 

professores em partilhar o excedente de conhecimento, bem como sua disponibilidade 

em efetivá-lo. Estas duas demandas, são de fato a base da constituição dessa experiência 

em torno da Permacultura. 

                  Em meados de 2017 um grupo de permacultores com sólida atuação na 

Bioregião do Cariri cearense (Ver quadro n° 3) deflagra por meio de um processo 

vivencial-teórica-reflexiva a constituição da Escola Caririense de Permacultura. Esta 

sinergia findou com a publicação da chamada pública que teve como objetivo facilitar o 

processo de formação em Permacultura que recebeu o nome de Círculos de 

Aprendizagem em Permacultura – PDC do Cariri. 

                   Foi proposto e analisado coletivamente o ementário do Syllabus (ver p. 19), 

objetivando indicar ações a serem incorporadas promovendo uma contextualização do 

currículo, visando uma aplicação prática do conhecimento.  

                    Ainda quando da concepção do curso, passamos a fazer um trocadilho com 

a sigla PDC, e passando a atribuir o seu significado para Permacultura do Cariri, uma 

vez que a ESCAPE se coloca enquanto uma escola conceitual e não uma escola física, 

fazendo jus à genuinidade do curso, sendo este pensando e executando integralmente 

por permacultores locais. 
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Brisa do Svadeshi Cabral de Melo Professora do Instituto Federal do Ceará – IFCE / campus 

Crato, coordenadora do projeto “Horta, Arte e Amor” e 

professora da disciplina de Agroecologia, desenvolve ações 

comunitárias de Educação Ambiental e possui 

experimentações em permacultura.   

Cícero Silva Chagas – “Ciçô Inventor” Graduado em História; Educador na Escola Família 

Agrícola Dom Fragoso, na Rede de Educação Cidadã – 

RECID, na Rede de Educação do Semiárido Brasileiro – 

RESAB/Núcleo Cariri; Artesão cadastrado no Centro de 

Artesanato do Ceará especialista em Madeira e trançado, 

Eletricista, Carpinteiro, Permacultor e Bioconstrutor. 

 

Eduardo Vivian da Cunha Professor na Universidade Federal do Cariri - UFCA, atua 

no curso de Especialização em Permacultura desta mesma 

universidade, tendo estudos na área das Ecovilas, 

economia solidária, bem como vivências correlacionadas à 

área da permacultura e economia solidária, coordenando 

atualmente a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos 

Populares e Solidários - ITEPS. 

George Alves Belisário Educador, Permacultor e Produtor Cultural com atuação na 

região do Cariri em projetos e ações que contemplam 

Permacultura, Bioconstrução e Linguagens Artísticas (artes 

visuais, música, literatura, artes cênicas), têm trabalhos 

realizados com instituições como: Oficina Casa do Alto, 

SESC/CE, SEBRAE/CE, Centro Cultural Banco do 

Nordeste – Cariri/CE e Souza/PB. 

Luciana Melo de Medeiros  Permacultora formada pelo Instituto de Permacultura e 

Ecovilas da Mata Atlântica - IPEMA e Designer em 

Sustentabilidade certificada pelo Gaia Education e a 

Universidade do Meio Ambiente e da Paz - UMAMPAZ. 

Diretora da Maloca Escola de Permacultura onde, 

desenvolve trabalhos e pesquisas na área de Educação para 

Sustentabilidade e Permacultura.  

Marcelo Casimiro Cavalcante Professor no curso de Zootecnia da Universidade Federal 

Rural do Pernambuco / Unidade Acadêmica Serra Talhada 

- UFRPE/UAST, meliponicultor, apicultor, membro 

Coordenador do Espaço Permacultural do Núcleo de 

Estudo, Pesquisas e Práticas Agroecologicas do Semiárido 

- NEPPAS, instalado na UFRPE/UAST. 

Paulo Eduardo Rolim Campos Educador em Permacultura, Geógrafo, Técnico em 

Arqueologia, atualmente cursando o Mestrando em 

Desenvolvimento Regional Sustentável. Desde 2004 

desenvolve trabalhos para fins de popularizar a 

Permacultura por meio de atividades de pesquisa, 

formação, consultoria, assessoria técnica, dentre outras. 

 

Quadro n° 3: Permacultores – Facilitadores.                                                                Fonte: AUTOR, 2018. 

 

                   Todo o processo foi fruto de uma ação coletiva, é oportuno evidenciar que 

tal experiência promoveu uma articulação em rede, congregando pessoas da região que 
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desenvolvem ações pautadas na ética da permacultura, porém contou com a parceria de 

algumas outras organizações (Ver quadro n° 4). 

 

                           Aldeia Shambala 
 

Apoio em infraestrutura 

Instituto Federal do Ceará – IFCE/ Campus Crato Apoio em infraestrutura, na concepção pedagógica 

do curso, em facilitadores, apoio logístico e 

certificação.  
Maloca Escola de Permacultura Apoio em infraestrutura, na concepção pedagógica 

do curso e com facilitadores.  
Mirawê Apoio em infraestrutura 

Morada da Jurema Apoio em infraestrutura 

   Universidade Federal do Cariri - UFCA Apoio em infraestrutura, na concepção pedagógica 

do curso, em facilitadores, apoio logístico e 

certificação.  
Universidade Federal Rural do Pernambuco 

/Unidade Acadêmica Serra Talhada - 

UFRPE/UAST 

Apoio na concepção pedagógica do curso, em 

facilitadores e apoio logístico. 

Quadro n° 4 – Organizações participantes.                                                                  Fonte: AUTOR, 2018. 

3.2 - Cultivando as pessoas 

                  Os Círculos de Aprendizagem em Permacultura – PDC do Cariri ocorreram 

de maneira processual, o currículo contextualizado foi vivenciado através de práticas 

ecopedagógicas, interdisciplinares e transversais à rotina de aprendizagem. Para isso 

ocorreram atividades de sensibilização dos educando acerca de um fazer pedagógico 

vivenciado sob a ótica do paradigma Biocêntrico. 

 

Figura n° 4: Abertura do Curso no Espaço Horta, Amor e Arte/IFCE.                            Fonte: IFCE, 2017. 
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                Todo o processo foi participativo, onde foram desenhados, planejados e 

desenvolvidos ecossistemas pedagógicos através de atividades práticas e teóricas, 

buscando manejá-los, integrando ao processo de ensino, bem como às condições e 

contexto dos espaços vivenciados por ocasião de cada módulo. 

 3.2.1 Acordo de Convivência. 

                  Quando do primeiro encontro (Ver figura n° 4) foi co-criado e estabelecido 

um acordo de convivência, visando a promoção de uma ambiência harmônica ao longo 

de todo o processo. Para tanto, foi estimulada a adesão dos educandos a cogestão do 

curso por meio de exercício de alguns papeis, a exemplo da figura do Guardião. A cada 

novo encontra havia uma rotação das pessoas que exerciam os diferentes papeis: 

Guardião da Palavra, Guardião da Memória, Guardião do Tempo, Guardião da Limpeza 

e o Guardião do Cuidado. 

                     Estes detinham as respectivas finalidades: 

 Guardião da Palavra – responsável por facilitar e mediar à fala do e no grupo; 

 Guardião da Memória – responsável por trazer a memoria do processo nos 

momentos em que se fizeram necessário; 

 Guardião do Tempo – responsável pelo cumprimento dos horários estabelecidos; 

 Guardião da Limpeza – responsável pela zeladoria dos espaços ocupados; 

 Guardião do Cuidado – responsável por promover momentos de cuidados entre 

todo o grupo. 

                Sendo a atividade fruto de uma gestão compartilhada, este teve seu custo 

rateado entre todos os atores do processo, transformando os participantes que se 

encontravam na posição de beneficiários passivos, á realizadores ativos, fazendo com o 

que a atividade funcionasse completamente gratuita graças ao esforço conjunto destas 

pessoas e organizações, aplicando-se ai um dos Principio da Permacultura preconizados 

por Holmgren (2007, p.20) onde diz Muitas mãos tornam o fado mais leve.                                   

                 A formação do grupo foi fruto da mais genuína convergência de atores 

sociais. O grupo era composto por indivíduos oriundos das mais diversas paragens, 

entre eles estavam: agricultores, estudantes e professores de vários níveis, artistas, 

terapeutas e profissionais liberais. Isso resultou nas mais profícuas partilhas, 
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envolvendo conhecimentos múltiplos, trocas diversas, propiciando uma legitima 

Ecologia de Saberes.  

                    A formação consistiu basicamente na mediação de processos reflexivos - 

vivenciais com os educandos, com a finalidade de sensibiliza-los para o processo que 

está em voga no Planeta Terra. Vale ressaltar ainda que o todo o processo procurou 

apresentar diversos elementos de inovação que se dão tanto em termos da proposta de 

organização curricular e estratégias pedagógicas, que envolveu uma concepção de 

teoria-prática integrada organicamente em todos os momentos, além do forte 

envolvimento dos próprios beneficiados na cogestão, evidenciando ai os preceitos da 

Gestão Social.  

                Tentamos na medida do possível aplicar o conceito da Permacultura na 

realização do próprio curso, pois o próprio David Holmgren (2007), quando da 

publicação de novas reflexões em torno da evolução do conceito de Permacultura, este 

sugere outros campos de aplicação do Design Permacultural, a exemplo das 

Organizações humanas.  

 

A Flor do Sistema de Design da Permacultura mostra as áreas chave que 

requerem transformação para a criação de uma cultura sustentável. 

Historicamente, a permacultura tem o focalizado Manejo da Natureza e da 

Terra, não apenas como uma fonte, mas também como uma aplicação de 

princípios éticos e de design. Esses princípios estão sendo aplicados agora em 

outras esferas de ação, voltadas a recursos físicos e energéticos, assim como a 

organizações humanas (frequentemente chamado de estruturas invisíveis nos 

ensinamentos da permacultura). (HOLMGREN, 2007, p.3)  

     

                   Como recursos didáticos foram usados, as áreas manejadas e naturais (Ver 

figura n°5) dos espaços anfitriões, computador, projetor digital, aparelho de som, papel 

madeira, cartolina, giz de cera, rede de internet com suas inúmeras possibilidades, 

ferramentas manuais e materiais construtivos diversos. 
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          Figura n°5: Aprendendo com a Natureza.                            Autor: Eduardo Menezes, 2017. 

 

                   Uma parcela de todos os encontros visava o acompanhamento e orientação 

acerca do processo de elaboração do Design Permacultural, já que a realização de um 

Curso de Design em Permacultura tem como objetivo principal dotar os estudantes de 

competências para redesenhar e manejar o seu espaço dentro de uma perspectiva da 

ecológica cultivada.                          

                 Os Círculos de Aprendizagem em Permacultura – PDC do Cariri foram 

sintetizados (Ver quadro n° 6), de maneira a possibilitar a visualização de forma 

cronológica como se sucedeu o processo formativo.     

     

Ciclo Tema  Mote Data  
Facilitador 

(s). 
Local 

Ciclo 1 
Introdução à 

Permacultura 

Princípios e Ética em 

Permacultura 

- Apresentação da proposta do curso e de todos 

facilitadores e participantes 
- Elaboração coletiva do acordo de convivência 
- O paradigma Biocêntrico 
- Os princípios e a ética da Permacultura 
- Contextualização histórica da Permacultura 
- Apresentação do vídeo - Hope  08 min. 

31/08 

Brisa Cabral, 

Eduardo 

Cunha, 

Luciana 

Melo, 

Marcelo 

Casimiro e 

Paulo 

Campos.  

Horta, Arte e 

Amor/IFCE – Crato. 

Design e 

Zoneamento 

-Memória do encontro anterior 
- Circulo de Cultura sobre - Zonas e Setores 

aplicados ao Design 

- Estruturas Invisíveis - Círculo de Cultura sobre 

Gestão Social  
- Apresentação do vídeo – Permaculture Credit 

Union 09 min. 
- Exercício prático – Leitura da Paisagem 

14/09 

Ciçô Inventor, 

Eduardo 

Cunha e 

Paulo 

Campos. 

Aldeia Shambala – 

Crato. 
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Ciclo 2  

Manejo da 

Terra 

Agroecolgia 

- Conceitos da Agroecologia 
- Manejo de vegetação nativa para produção de 

alimento vegetal e animal  
- Ecologia cultivada 
- Sucessão ecológica 
- Relação entre seres vivos  
- Coevolução 
- Serviços da Natureza 
- Biologia das Abelhas 
- Exercícios práticos: 
1Transferência de colônia de meliponídeas; 
2 Curva de nível com pé de galinha 
3 Reconhecimento de plantas; espontâneas como 

bioindicadoras das condições de solo e como 

iniciantes da sucessão ecológica 

21/09 

Brisa Cabral, 

Eduardo 

Cunha e 

Marcelo 

Casimiro. 

Morada da Jurema – 

Barbalha. 

Técnicas em 

Topografia e 

Pequenas 

Movimentações de 

Terra 

- Topografia 
- Curva de nível 
- Barraginhas 

- Principios de Aquicultura 
- Exercícios práticos: 
 1 Construção de Espiral de Ervas;   
 2 Construção de nível do tipo pé de galinha e 

Teodolito artesanal;  
 3 execução de Vala de infiltração.  
OBS: Esse encontro funcionou também como 

uma oficina de Permacultura para um grupo de 

estudantes de Agronomia por ocasião da VIII 

Semana da Agronomia UFCA. 

05/10 

Paulo 

Campos, Ciçô 

Inventor e 

Eduardo 

Cunha. 

Morada da Jurema – 

Barbalha. 

Ciclo 3 
Bioconstrução 

e Construção 

Ecológica 

Introdução a 

Construção com 

Terra 

- Avaliação do espaço para identificar recursos a 

serem utilizados; 
- Avaliação do solo quanto à granulometria 

(arenoso, argiloso e siltoso). 
- Exercício prático – confecção de tijolos de 

adobe. 

19/10 

Brisa Cabral, 

Ciçô Inventor, 

George 

Belisário e 

Marcelo 

Casimiro. 

Horta, Arte e 

Amor/IFCE – Crato. 

Hiper Adobe e 

Alvenaria 

- Exercício prático - Construção de 

Arena/Anfiteatro com Hiperadobe e Estrutura 

em alvenaria com tijolos de adobe 
26/10 

Brisa Cabral e 

Ciçô Inventor 
Horta, Arte e 

Amor/IFCE – Crato.   

Ciclo 4 
Manejo da 

Água 

Cultivando Água  

- Apresentação do vídeo – Como Lobos Mudam 

Rios, 4,30 min. 
- Circulo de Cultura sobre Cultivar Água 
- Visita didática as tecnologias implantadas de 

Captação e Tratamento. 
- Exercício prático – Execução de  sistema de 

saneamento ecológico do  zonas de raízes para 

reuso de água cinza. 
 

09/11 

Brisa Cabral, 

Ciço Inventor, 

Eduardo 

Cunha e 

Paulo Campos 

Mirawê – Crato. 

O Estado da arte do 

Manejo Sustentável 

da Água 

- Circulo de Cultura sobre Manejo Sustentável 

dos recursos hídricos e tecnologias ambientais 

de coleta, armazenagem, tratamento de água. 
-Orientações sobre o a elaboração do Design 

16/11 

Paulo Campos 

e 
Eduardo 

Cunha 

Maloca Escola de 

Permacultura – 

Crato. 

Ciclo 5 
Síntese 

Síntese dos Designs 
- Apresentação dos Designs 
-Avaliação 
- Celebração  

07/12 

Brisa Cabral, 

Ciçô Inventor 

e Eduardo 

Cunha  

UFCA e Residência 

de Dimas ambos em 

Juazeiro do Norte. 

Quadro n° 6: Síntese do processo.                                                                                Fonte: Autor, 2018. 

 

 



26 
 

3.3 - Colhendo os Frutos 

                  Passado a primeira edição do Circulo de Aprendizagem em Permacultura – 

PDC do Cariri, depois de termos deflagrado esse processo vivencial-reflexivo-teórico de 

implantação Escola Caririense de Permacultura, podemos colher os primeiros frutos 

tangíveis e intangíveis.  

               No campo do tangível, temos como um dos resultados dessa vivencia 

formativa a formação de 17 novos Designers em Permacultura (Ver quadro n° 7).                                                          

N° Nome Cidade Atuação  

01 Antonio de Sousa 

Guimarães 

Juazeiro do 

Norte/CE 

Corretor Imobiliário/Comerciante 

02 Cicero Paulo Costa Caririaçu/CE Designer Gráfico 

03 Danilo Acácio 

Pereira Lima 

Barbalha/CE Técnico em Edificações 

04 Domingos Sávio Crato/CE Economista / Bancário 

05 Eduardo Menezes Caririaçu/CE Fotógrafo / Publicitário 

06 Fabricio da Rocha Crato/CE Músico 

 

07 Felipe Pereira Rio de Janeiro/RJ Biomédico 

08 Larissa Fernandes 

Arraes 

Juazeiro do 

Norte/CE 

Estudante de Jornalismo / Artesã 

09 Maria Angélica 

Soares Pereira Costa 

Juazeiro do 

Norte/CE 

Professora 

10 Maria Eliane Pereira 

da Silva Nascimento 

Juazeiro do 

Norte/CE 

Agricultora Orgânica / Paisagista 

11 Nayara de Lima 

Monteiro 

Juazeiro do 

Norte/CE 

Advogada / Professora 

12 Paulo Francisco 

Saraiva Caselli 

Crato/CE Engenheiro Civil 

13 Paulo Gutemberg Juazeiro do 

Norte/CE 

Professor de Capoeira / Artesão 

14 Raquel Versieuex Crato/CE Designer / Professora 

15 Rubens Venâncio Crato/CE Sociólogo / Professor / Fotografo 

16 Sandro Sérgio Rolim 

Câmara 

Crato/CE Administrador / Terapeuta Holístico 

17 Tereza Raquel Arraes 

Alves Rocha 

Crato/CE Jornalista 

Quadro n°7: Concludentes.                                                                                               Fonte: Autor, 2018 
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                   Ainda no campo do tangível temos como produtos à implantação de alguns 

equipamentos de base permacultural nos espaços anfitriões, a saber: 1 - Canteiro do tipo 

Espiral de Ervas e Dezenas de metros de canais de infiltração na Morada da 

Jurema/Barbalha; 1 - Anfiteatro em adobe e Terra Ensacada na Horta Arte e 

Amor/IFCE/Crato e 1 - Sistema de saneamento ecológico do tipo Zona de Raízes em 

Mirawê/Crato. As vivencias práticas de adequação ecológica de algumas estruturas 

físicas dos espaços que sediaram módulos, constituíram-se um verdadeiro legado (Ver 

figuras n°6 e n°7). 

Figuras n°6 e n°7: Fabricação de adobe / montagem de Espiral de Ervas.   Autor: Eduardo Menezes, 2017.      

                   Por fim, acerca dos frutos tangíveis, muito provavelmente permacultores 

formados no curso, nesse exato momento devem estar literalmente colhendo os frutos, 

bem como outros alimentos, advindos dos seus sistemas.            

                Já os frutos intangíveis, estes são imensuráveis, porque se tem aprendido 

bastante com o exercício de gestão coletivo vivenciado durante a experiência. Essa 

formação atendeu plenamente ao anseio coletivo dos membros da Escola Caririense de 

Permacultura de democratizar ainda mais o ensino da Permacultura por meio da oferta 

gratuita de um Curso de Design em Permacultura, curso esse reconhecido 

internacionalmente como o responsável pela formação de permacultores, sendo que tal 

curso nunca havia sido ofertado em nossa região.  

                 Outros frutos intangíveis colhidos foram: o compartilhamento de 

experiências, o fomento a cooperação, o fortalecimento conjunto das ações dos 

participantes, articulação de ações, projetos e programas interinstitucionais.  
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3.4 - Analisando a Safra 

                 A partir do trabalho realizado pode-se perceber que há uma demanda 

reprimida por parte da sociedade, no que concerne a realização de processos de 

alfabetização ecológica, que evidenciem a aplicação do conhecimento, sobretudo em 

relação à Permacultura. 

                  Para fins de avaliação foram levadas em consideração: sínteses individuais e 

coletivas, a partir das distintas ópticas: 

- Facilitadores - realização de reuniões para avaliação antes, durante e depois do 

processo realizado. 

- Educandos - realizada sempre ao final de cada encontro envolvendo todos os aspectos 

que se julgavam pertinentes, bem como a elaboração do Design permacultural da Aldeia 

Shambala (Ver figuras n° 8 ao n°11), avaliação esta muita mais atrelada ao processo, do 

que mesmo ao produto.                

 

Autor: Eduardo Menezes, 2017.                                  Autor: Eduardo Menezes, 2017. 
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Autor: Eduardo Menezes, 2017.                                  Autor: Eduardo Menezes, 2017. 

 

                 Um ponto importante que não se deve deixar de tocar, é que muitos dos 

educandos trazem consigo expectativas, a exemplo de aprenderem a plantar, como uma 

estratégia de segurança alimentar sobe a alegação que esta venha a suprir a demanda por 

alimentos ofertados de maneira saudável. Podemos seguramente dizer que se trata de 

uma visão equivocada, e até um tanto-quanto romântica, já que como já foi dito o curso 

teve como objetivo a formação de designers em permacultura e não de agricultores.  

                  O maior legado, que um curso desses pode deixar e a percepção por parte 

dos educandos sobre a infinita possibilidade da produção, mesmo que em pequena 

quantidade de um alimento saudável, que reverbera na efetiva constituição de um 

habitat sano, integro e pleno, onde a biodiversidade seja reverenciada e promovida. 

                 A constituição da Escola Caririense de Permacultura, assim como a realização 

desta formação, representou mais um passo na consolidação do Cariri cearense como 

um epicentro biorregional de fomento, promoção e formação de permacultores, já que 

este curso tradicionalmente acontece em locais ao pelo menos 500 km de distância, e 

em sua maioria são financeiramente inacessíveis à maioria da população.  

                   Ficou evidente que nesta caminhada ainda temos muito a aprender e vários 

são os desafios para o fortalecimento da Permacultura no Cariri, mas ainda assim essa 
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empreitada se mostrou exitosa, se fazendo necessário pensar já nos ajustes para a 

realização da próxima edição dos Círculos de Aprendizagem em Permacultura - PDC do 

Cariri a ocorrer no ano de 2018. 

 

 

 

Figura n° 12: Turma reunida em almoço de celebração e partilha.    Autor: Eduardo Menezes, 2017.                
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