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INTRODUÇÃO 

 

                   Esse artigo foi escrito no intuito de desvendar um pouco dos enigmas que 

acercam da sua chegada, bem como assentar mais uma pedra na construção coletiva da 

memória que alicerça a Permacultura Tupiniquin.  

                  A escolha do título se deu por dois motivos: primeiro porque tratarei 

objetivamente de um período anterior ao período que é tido como o Marco inaugural da 

Permacultura em nosso país. Sem falar que para a realização da pesquisa foi necessário 

um trabalho quase arqueológico, já que os registros são escassos e sendo a arqueologia, 

uma ciência que trata da pré-história da humanidade, resolvi aqui fazer essa correlação.  

                  O segundo, é que decidi fazer uma brincadeira em relação ao manuscrito 

intitulado a História da Permacultura no Brasil, de autoria do bioarquiteto e experiente 

permacultor Sergio Pamplona.   

                   De acordo com Pamplona (2005), que refaz a trajetória da Permacultura no 

Brasil quando do lançamento da edição n°1 da extinta Revista Permear, o coloca como 

o seu marco inaugural o ano de 1992. 

         
Não faz muito tempo, em 1992, Bill Mollison ministrou um curso de 

Permacultura no Rio Grande do Sul e estabeleceu um marco inaugural: de lá 

para cá, a Permacultura desenvolveu-se no Brasil, conquistando dia após dia 

um número crescente de praticantes. (PAMPLONA, 2005, P.8)  

 

 

                   No entanto tomaremos por base o ano de 1992 enquanto Marco divisor e 

não como Marco inaugural, pois vale ressaltar que ainda nos anos 80, uma editora 
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brasileira
1
 já havia publicado traduções dos dois primeiros livros tidos como basilares 

que tratam sobre o tema, são eles: Permacultura Um - uma Agricultura Permanente nas 

Comunidades em Geral • Bill Mollison & David Holmgren – 1983 (ver figura 1) e 

Permacultura Dois • Bill Mollison (1987).  

                  No que concerne à efetiva publicação do Permacultura Dois, essa ainda é um 

tanto quanto controversa, pois apesar de contar na página oficial da editora como uma 

publicação fora de catálogo
2
, não se tem conhecimento por parte de nenhum exemplar 

desta obra entre a comunidade de permacultores ou em bibliotecas institucionais, quer 

sejam públicas ou privadas. 

 

 

 

Figura 1: Capa Permaculturta Um.    Fonte: Editora Ground, 1983.     

                                                           

1
 A Editora Ground nasceu om ideias inovadoras sobre uma nova consciência nas áreas da saúde física, 

mental e espiritual. Pioneira na busca de obras nas áreas de saúde holística, nutrição, bebê e criança, 

espiritualidade e transformação pessoal, apresentou pela primeira vez ao público brasileiro temas como a 

Permacultura. Texto extraído de: www.ground.com.br  

 
2
 As obras relacionadas, hoje fora de catálogo, fazem parte do conjunto publicado pela Editora Ground 

desde o seu início e compõem o acervo da sua linha editorial segundo o lema que a norteou desde então 

“livros para uma nova consciência”. Texto extraído de: www.ground.com.br/memoriaground  

http://www.ground.com.br/
http://www.ground.com.br/memoriaground
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                 O fato é que há um período na historiografia da Permacultura em Terra 

Brasilis que se apresenta como um verdadeiro Elo Perdido, e é justamente uma parte 

desse vazio que tentaremos ocupar aqui. 

                   Na condição de arqueólogo e entusiasta da construção coletiva da memória 

social, sempre me chamou a atenção esse período pré-histórico pela ausência de 

registro, isso me fez partir para essa investigação tendo por base algumas perguntas:  

 

 Quem seriam o/a(s) entusiastas da tradução do livro Permacultura Um quase 

uma década antes do evento tido como Marco inaugural e apenas cinco anos 

após sua publicação original na Austrália? 

 Como esse pensamento de vanguarda (ou retaguarda) que é a Permacultura 

havia chegado ao Brasil e já ocupado um espaço editorial naquela época, sendo 

este ainda hoje é um espaço não foi consolidado?  

 

                  Partindo dessas indagações, embarcamos nessa expedição na tentativa de 

elucidar como ocorrera de maneira tão precoce à tradução para a língua portuguesa de 

uma literatura tão especifica, numa época em que não havia um fluxo tão dinâmico de 

troca de informações como hoje por conta da internet.  

                  Tendo por base o conceito da Arqueologia, que estuda registros, as culturas e 

os modus vivendi das populações ancestrais a partir de uma análise a partir de registros 

materiais, propomos aqui uma analogia com a investigação em torno da prática 

permacultural no Brasil no período anterior ao ano de 1992 tido como Marco inaugural. 

 

O INICIO DA ESCAVAÇÃO 

 

                  Justamente em busca de obter maiores detalhes acerca do processo de 

ocupação do território por parte dos que provavelmente foram os permacultores mais 

primitivos nesta parcela do continente americano, decidimos por dar início a essa 

escavação.  

                   Tomamos o ano de 1992 como nível de superfície. Depois de removido e 

peneirado parte do sedimento da unidade de escavação localizada na quadricula virtual 

da rede mundial de computadores, encontramos um primeiro vestígio.  
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                  Descendo a coluna estratigráfica chegamos ao ano de 1985, em artigo de 

autoria do próprio Bill, sob o título de “1985: Trust-in-Aid” 
3
 ele faz uma espécie de 

relatório sobre as estratégias de captação de recursos com a finalidade de expandir a 

Permacultura ao redor do globo, e aí temos o Brasil em seus planos. 

 

Um amigo no Brasil (Reinhard Hübner) comprometeu-se a financiar meus 

custos assim que o nosso representante (Julto Taborda) montar um grupo de 

estudo para hospedar (e participar) de um curso lá em Porto Alegre (Rio 

Grande do Sul).  (MOLLISON, 1985) 

 

  

                   Acerca da efetiva realização desse curso não nos foi possível aferir, haja 

vista a ausência de registros, embora não fosse de um todo improvável, uma vez que a 

cidade de Porto Alegre desde os anos 70 era epicentro de densos debates e reflexões 

acerca de questões inerentes a Permacultura, capitaneadas, sobretudo pela pessoa do 

notável José Lutzemberger 
4
, além do mais, como é sabido Lutz era um combativo 

militante em prol de uma agricultura natural, e na sua condição de poliglota, lhe foi 

permitido teçer uma vasta articulação internacional.   

                   Quanto aos nomes citados por Bill como sendo o primeiro seu amigo, e o 

segundo um articulador local, só tiveram registros para a pessoa de Reinhard Hübner, 

isso na lista de referências publicadas na edição brasileira do Permacultura Um (ver 

figura 2) em 1983, mas com o avanço da escavação seu nome se mostrou de suma 

importância, isso foi sendo evidenciado na medida em que a pesquisa foi sendo levada a 

cabo.  

                                                           
3
Bill Mollison na condição de visionário e convicto das potencialidades da Permacultura ansiava que esta 

fosse disseminada em todo o globo, para isso criou o fundo “Trust-in-Aid”, como meio de ajudar a obter 

recursos para pessoas que de outra forma teriam dificuldade em acessar a Permacultura. 

 
4
José Antônio Kroeff Lutzenberger foi  agrônomo, escritor, filósofo, paisagista e ambientalista brasileiro 

que participou ativamente na luta pela conservação ambiental.  O  saudoso Lutz como era conhecido, 

também  foi agraciado em 1988 com The Right Livelihood Award também conhecido como Prémio 

Nobel Alternativo  mesma honraria que Bill Mollison no ano de 1981. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%B4nomo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
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                    Figura 2: Referências em Permacultura no mundo Fonte: Editora Ground, 1983. 

                   Avançando na escavação, continuamos descendo o nível estratigráfico, até 

encontramos o artigo intitulado “Eu estou de luto pelo meu amigo Bill Mollison” de 

autoria do arquiteto irlandês radicado na Alemanha Declan Kennedy, ele refaz sua 

trajetória ao lado de Bill, e por mais de uma vez remonta ao Brasil. O primeiro trata da 

participação de brasileiros quando da realização de curso realizado em Berlim no ano de 

1982. 

 

Foi Bill Mollison e Reny Slay, que ensinaram o primeiro curso de 

permacultura na Europa, foi em Jagdschloss Glienicke em Berlim no verão 

de 1982. Por ter sido realizado em inglês, havia 24 participantes de 7 países 

da Europa e 2 participantes do Brasil que na época estavam estudando o 

planejamento da paisagem  na ainda então dividida cidade.(KENNEDY, 

2016.) 

 

                   Tal relato se soma ao que defende Ferreira Neto (2018, p. 124), onde diz 

que, É possível verificar que algumas das pessoas que faziam parte desse movimento 

alternativo, em meados dos anos de 1980, tomaram contato com a permacultura em 

outros países, por vezes, realizando cursos no exterior.  

                  Já no segundo relato de Kennedy (2016) chegamos ao nível que corresponde 

ao ano de 1983, neste é evidenciado mais um singelo vestígio, mas ainda assim 

importante registro.  
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Depois disso, comecei minha nova carreira como professor de Permacultura 

na Europa de Leste a Oeste, com o apoio total de Bill. Exceto um único curso 

realizado na Alemanha e outro Brasil em 1983. (KENNEDY, 2016.)  

 

                   Também não foram encontradas evidencias da realização deste curso, mas 

se tratando de um relato memorial é bem provável que o curso venha a ter ocorrido, 

resta saber se o mesmo tinha caráter de um curso completo design em Permacultura 

(PDC).  

                   Seguindo na decapagem Kennedy (2016) atende a uma de nossas perguntas 

iniciais, acerca de quem teria impulsionado o processo de publicação dos livros 

Permacultura Um e Dois aqui no Brasil em período muito remoto. O próprio se declara 

enquanto o intermediador, do processo que culminou com as referidas publicações. 

 

 

O primeiro livro de Mollison e Holmgren Permaculture One (1978) foi logo 

seguido por Permaculture Two de Bill (1979) e ambos fizeram uma tiragem 

de mais de 100.000 exemplares em 1985. Os dois livros foram traduzidos 

para alemão, português e italiano, no meu pedido, em meados dos anos 80. 

(KENNEDY, 2016.) 

 

 

              

                  A esta altura depois do surgimento das evidencias arqueológicas fruto da 

quadricula escavada, para nós ia ficando cada vez mais claro que o Marco inaugural da 

Permacultura no Brasil estava recuando no tempo, o que nos restava era seguir 

aprofundando a unidade de escavação em busca de evidencias mais contundentes. 

                  Descendo um pouco mais nos deparamos com o discurso proclamado por 

Bill Mollison em 31/12/1981 na cidade de Estocolmo capital da Suécia, quando fora 

agraciado com o The Right Livelihood Award também conhecido como Prémio Nobel 

Alternativo, em seu discurso de aceitação da honraria, Bill coloca o Brasil em seus 

planos oficiais para o ano seguinte. 

 

Eu existi por um bom tempo pegando peixe e puxando batatas. Então 

comecei a ganhar algum dinheiro criando sistemas sustentáveis para as 

pessoas, para suas próprias casas e para suas aldeias. Desde então, fui capaz 

de treinar 20 pessoas de cada vez. Eu treinei 400 jovens que estão projetando 

sistemas nos EUA e na Austrália. No próximo ano estarei treinando pessoas 

na Alemanha e no Brasil. (MOLLISON, 1981).  
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                   Dando continuidade ao procedimento não foram encontrados registros 

quanto à realização de curso algum aqui no Brasil em ano subsequente ao discurso de 

Mollison.  

 

                  Eis que um belo dia, fazendo um caminhamento de prospecção nas cercanias 

da unidade de escavação encontramos de maneira fortuita à obra recém-publicada
5
 de 

autoria do permacultor Djalma Nery, e nela há evidencias do que buscávamos um 

capítulo intitulado – Uma breve historiografia da Permacultura no Brasil, nele consta 

uma Linha do tempo (ver figura 3) do processo de desenvolvimento da Permacultura em 

nosso país. O autor a divide em cinco períodos, sendo o primeiro o de nosso interesse 

direto, o que ele vem a nomear de Período difuso (pré-1992).  

 

 

Figura 3: Linha do tempo da Permacultura no Brasil.     Fonte: Ferreira Neto, 2018.  

 

                  O grandioso vestígio aflora já no final da caminhada, quando Ferreira Neto 

(2018) se prepara para fechar o capítulo.  

 

Por último, seguindo uma dica do permacultor Sérgio Pamplona, descobri 

que Bill já estivera rapidamente no Brasil em meados dos anos 1980 

trabalhando como consultor em uma espécie de Ecovila em Caçapava, no 

interior de São Paulo, que infelizmente nunca saiu do papel. O próprio Sergio 

havia ouvido essa história de Bill, mas não tinha maiores detalhes. 

(FERREIRA NETO, 2018, P.124)  

 

                    

                   De imediato o fato de constar o nome da cidade de Caçapava nos chamou a 

atenção, uma vez que o endereço que consta como referência de Permacultura no Brasil 

(ver figura 2 p. 5) era justamente para esse município. De pronto resolvemos voltar às 

                                                           
5
 A obra, Uma Alternativa para a Sociedade – Caminhos e perspectivas da Permacultura no Brasil fora 

publicada em 2018.   
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atividades de escavação, e depois de bastante sedimento removido e peneirado 

encontramos um inestimável artefato, o pergaminho contendo o relatório técnico dos 

arquitetos que capitanearam o projeto, cujo qual Bill Mollison participou como 

consultor.  

                  O relatório é datado de julho de 1981 e nos apresenta informações inéditas 

sobre acontecimentos fundantes do movimento permacultural brasileiro, sendo este 

seguramente o primeiro Design Permacultural planejado em terras tupiniquins (ver 

figura 4), bem como consta ainda um embrião de projeto do que viria a ser o primeiro 

Centro de Pesquisa e Referencia em Permacultura.  
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Figura 4: Design Permacultural Projeto Caçapava por Bill Mollison. Fonte: Kennedy e Kennedy, 1981.              

                    

                    No relatório The Caçapava Permaculture Project é explicitado como surgiu 

à iniciativa desse projeto.  

 

Em abril de 1981, Declan e Margrit Kennedy, arquitetos e urbanistas com 

grande interesse em ecologia foram convidados a projetar um pequeno 

assentamento de casas para trabalhadores da empresa "Sanfonas Industriais" 

em Caçapava, Estado de São Paulo, Brasil. A empresa produz juntas de 

expansão para trens, ônibus, bondes e jet-way principalmente para 

exportação para a Europa e América do Norte. Trata-se de uma operação de 

mão-de-obra intensiva, de baixo capital, que depende principalmente de mão-
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de-obra semi-qualificada e qualificada. Após uma mudança da empresa de 

São José dos Campos para instalações maiores em Caçapava (cerca de meia 

hora de ônibus), o industrial se ofereceu para fornecer moradia para os 

trabalhadores dispostos a se mudar para a empresa.  

 Os arquitetos projetaram as casas de acordo com princípios ecológicos 

voltados à autonomia e auto-suficiência. Embora os princípios e as técnicas 

para as casas autônomas baseadas no uso de recursos naturais e sistemas 

circulares descentralizados de pequena escala sejam bem conhecidos na 

Alemanha e na Europa, os princípios e técnicas para a auto-suficiência 

alimentar não são. Portanto os arquitetos convidaram Bill Mollison 

(Austrália) para que se tornasse um consultor para a integração dos sistemas 

de jardinagem auto-suficiente. (KENNEDY e KENNEDY, 1981, P.1) 

 

 

 

                   De posse da informação de que a contratação do serviço foi atribuía a 

Empresa Hübner Sanfonas Industriais Ltda., logo identificamos que se tratava do 

mesmo endereço listado em Permacultura Um. No documento consta também de uma 

planilha de custo (ver figura 5) onde aparece o nome de Reinhard Hübner como a 

pessoa responsável pela contratação do serviço.  

 

Figura 5: Planilha de custo.                                              Fonte: Kennedy e Kennedy, 1981.  

 

                   Ai começou se a montar o quebra cabeça e desvendar como se deu o 

processo de chegada da Permacultura por estas paragens. 

                   A empresa contratante dos serviços é uma multinacional alemã, tendo como 

seu dirigente o engenheiro alemão, Reinhard Hübner, este por sua vez tinha como irmã 

Margrit Kennedy e genro Declan Kennedy, ambos notórios pesquisadores e entusiastas 



11 
 

das construções autossuficientes, estes conheciam a Permacultura assim como seu 

criador Bill Mollison, logo o convidaram para participar da empreitada.  

                   Vale ressaltar que Margrit e Declan Kennedy a essa época, haviam recém-

conhecido a Permacultura em viajem a Austrália, no entanto, convictos da sua lógica de 

design fizeram parte de uma geração de permacultores pioneiros. De imediato 

chamaram para si a responsabilidade de difundi-la em toda a Europa. Foram fundadores 

do Instituto Europeu de Permacultura e por um bom tempo os principais articuladores e 

interlocutores de Bill em toda a Europa. Margrit faleceu em 2013, já Decla segue 

vivendo integralmente a Permacultura em Lebensgarten Steyerberg uma ecovila na 

Alemanha. 

                  A proposta vislumbrava ainda se tornar um centro de referência, uma vez 

que viria a ser uma experiência pioneira, esta seria por natureza um espaço indutor do 

desenvolvimento da Permacultura em sua Bio-região, quiçá para o restante do território 

brasileiro.   

 

 

O projeto habitacional experimental, portanto, pode se tornar o ponto de 

partida para um "Centro de Informação e Recursos em Permacultura", 

abrangendo várias operações possivelmente independentes que se reforçarão 

mutuamente. (ibid., 1981, P.16)  

      

 

                   Descobrimos ainda que, que essa passagem de Bill não foi tão rápida quanto 

parecia, uma vez que no relatório consta uma planilha que aponta os meses de maio e 

junho como período de duração da consultoria. Ao que parece a estada foi bastante 

intensa, pois o mesmo relatório descreve a ocorrência de uma espécie de turnê de 

difusão da Permacultura por alguns estados das regiões Sul e Sudeste do país. Como 

podemos ver em Kennedy e Kennedy (1981). 

 

Já as primeiras cinco palestras sobre o design de sistemas urbanos dados por 

Margrit Kennedy e Bill Mollison no Rio de Janeiro, São José dos Campos 

(2), São Paulo e Curitiba, seguindo de seu trabalho de design em Cacapava 

criaram uma rede de grupos e indivíduos que estão presentemente 

interessados em organizar cursos de Permacultura e projetos experimentais 

em suas respectivas áreas de atuação. (ibid, 1981, P.16)  

 

 

                   Ainda em 1981 a comunidade brasileira de pesquisadores passa a tomar 

conhecimento do recém-elaborado projeto, foi por ocasião da realização do Simpósio 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavK7-hoXfAhXEFZAKHSG-B34QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fecovillage.org%2Fgermany-steps-of-progress-in-lebensgarten-steyerberg-ecovillage%2F&usg=AOvVaw2v0HNCH4Y7k7IXRd_9sLW2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavK7-hoXfAhXEFZAKHSG-B34QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fecovillage.org%2Fgermany-steps-of-progress-in-lebensgarten-steyerberg-ecovillage%2F&usg=AOvVaw2v0HNCH4Y7k7IXRd_9sLW2
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Latino-Americano - Racionalização da Construção e sua aplicação às Habitações de 

Interesse Social, o evento aconteceu em São Paulo (capital) durante os dias 25 e 28 de 

outubro, fruto da organização do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo – IPT.  

                   Sobre esse fato, relata o reconhecidíssimo pesquisador das habitações 

sustentáveis e entusiasta da Permacultura, o também professor da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – Dr. Miguel Aloysio Sattler, em entrevista ao periódico 

científico Mix Sustentável, da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Nessa busca foi de fundamental importância participar de um evento de 

abrangência latino-americana, realizado no Instituto de Pesquisa 

Tecnológicas, em São Paulo, voltado à Habitação de Interesse Social. 

Entre os muitos trabalhos interessantes aí apresentados, o que me marcou 

mais profundamente foi um intitulado The Caçapava Permaculture Project. O 

trabalho era de autoria de um casal de arquitetos originários da Alemanha 

(Declan Kennedy, irlandês e Margrit Kennedy, alemã), que apresentaram 

uma proposta para um pequeno conjunto habitacional, voltado a funcionários 

de baixa renda de uma indústria que estava transferindo a sua base de São 

José dos Campos, para a cidade de Caçapava, ambas no estado de São Paulo. 

Os arquitetos, Margrit e Declan Kennedy, foram pioneiros da arquitetura 

ecológica e propunham um conjunto habitacional alinhado com tais 

princípios (climatização passiva, materiais de baixo impacto ambiental, 

gestão de resíduos etc.) para a pequena comunidade. Na busca da 

autosuficiência e saudabilidade alimentar, os arquitetos haviam feito convite 

ao líder internacional e criador da Permacultura, o australiano Bill Mollison 

para desenvolver um projeto alinhado com tais princípios. (SATTLER, 2017, 

P.123)  

 

                   Contudo, é sabido também por parte de Sattler (2007) que o projeto não saiu 

do papel.  

 

Pelo que se sabe, o projeto, por razões desconhecidas, nunca chegou a ser 

implementado. No entanto, segundo o nosso ponto de vista, ele foi de 

fundamental importância para o desencadeamento das atividades ligadas à 

sustentabilidade que viriam a ser desenvolvidas pelo NORIE, iniciando-se 

pelo Concurso Internacional de Idéias, realizado 14 anos mais tarde. 

(SATTLER, 2007, P.59)  

 

                     

                  Acerca disso se soma também o relato de Neuls (2003), publicado no jornal 

virtual, EcoAgência de Notícias . 
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Margrit e Declan Kennedy, arquitetos e ambientalistas alemães foram 

convidados por uma fábrica de São Paulo a projetar uma vila para seus 

operários. Associados a Bill Mollison – estudioso da permacultura – eles 

projetaram uma ecovila observando os mesmos princípios da Village 

Holmes. O projeto não foi implementado, mas serviu de inspiração a muitos. 

(NEULS, 2003)  

 

 
                   Embora não tenha sido executado como bem sugeri Sattler (2007) e Neuls 

(2003), pelo menos ao que parece a iniciativa foi imprescindível para aumentar a massa 

crítica de vários profissionais, fazendo com que estes passassem a incorporar o conceito 

da Permacultura em suas respectivas áreas de atuação.  

                   Podemos aqui de maneira categórica constatar que o desenvolvimento da 

Permacultura no Brasil, caminhou mesmo que de maneira não linear em conjunto com 

seu desenvolvimento na Europa, assim como na própria Austrália, a, tendo inclusive um 

de seus criadores Bill Mollison como um dos indutores do processo de forma direta.  

                   Diante dos fatos evidenciados constata-se um significativo recuo na linha do 

tempo da Permacultura aqui no Brasil, deslocando a sua pedra fundamental para o ano 

de 1981, onze anos antes do ate então Marco inaugural o PDC de 1992, e apenas três 

anos após o lançamento do seu Marco fundante na Austrália, o livro manifesto 

Permacultura Um. 

                   Quero aqui prestar reverencia a todos que cooperaram de alguma forma  na 

realização dessa empreitada, desde aqueles que desprenderam energia em épocas mais 

remotas para produzir os fósseis que foram  o material que  forneceu elementos para 

essa documentação, bem como aqueles que auxiliaram no processo de escavação 

propriamente dita, seja cavando, seja peneirando ao até mesmo trazendo uma água. 
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