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Das páginas que se seguem jorram vinho leve, fino, licoroso, resultante da 
fermentação, no caldeirão dos mitos, do sumo das idéias e dos desejos de uma gente 
cultora de prosa e poesia, verdade e beleza, prazer e riso. Bebam-nas em honra do 
deus Dionísio.

Por fim, nasceu a revista que deseja permear o universo infinito da ecologia 
profunda, por onde saltam ágeis, e contra todas as hierarquias de poder e de valor, 
os poetas-filósofos do pensamento sistêmico e da ética da natureza.  Como Hermes, o 
deus da comunicação e das mediações, de pés alados, flexível e desenvolto, queremos 
estabelecer relações entre as leis universais e os casos particulares, entre as forças da 
natureza e as formas de cultura, entre a ciência e os conhecimentos ancestrais. 

Numa época em que outras mídias triunfam, dotadas de velocidade espantosa e de 
um raio de ação extremamente extenso, arriscando reduzir toda comunicação a uma 
massa uniforme e homogênea, buscamos a comunicação entre o que é diverso pelo 
fato de ser diverso, não embotando, mas antes exaltando a diferença.

A Rede Permear de Permacultores e a Fundação Banco do Brasil nos ajudam a 
desenrolar o fio e a tecer este projeto coletivo de comunicação, marcado por caminhos 
que podem mudar a nossa visão de mundo. Esta edição é fruto do trabalho conjunto 
e do entendimento mútuo sobre a necessidade de dar prosseguimento à circulação de 
informações e idéias em Permacultura. 

No entanto, saibam os amigos leitores, ainda não é possível a nós e aos parceiros 
da revista assegurar novas edições, o que nos impede de aceitar assinaturas. Por isso 
mesmo, importa-nos agora que vocês sejam tomados pela força especial que esta 
edição carrega, como pólo de um campo magnético em que todos os esforços serão 
magicamente recompensados com futuras edições.

Sigamos confiantes.

Sérgio e Nina,
revista@permear.org.br 

editores
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Caros amigos,



Houve um tempo em que, no imaginário nacional, o sertão era um espaço mítico 
onde podia ser encontrado aquilo de mais verdadeiro (ou forte, segundo Euclides da 
Cunha) no Brasil. Tal encanto, para Guimarães Rosa, tinha muito a ver com o sertanejo 
que, segundo dizia, é um homem que pensa o “infinito”. 

Pois foi da vastidão sertaneja que trouxemos o invento para inaugurar a nossa seção 
sobre tecnologias sociais desenvolvidas no Brasil. Com isso, buscamos contribuir para 
o enriquecimento do conjunto de tecnologias apropriadas à prática da permacultura 
em nosso país.   

O paraibano Willy Pessoa, com o seu pensamento do infinito e seus conhecimentos 
em Permacultura, está oferecendo ao Brasil uma grande alternativa de desenvolvimento, 
promotora de inclusão e diminuição de injustiças sociais, nascida no lugar para onde, 
hoje, o brasileiro lança olhos de vergonha por causa da fome e da miséria.

O Processo Mandalla existe para resgatar a dignidade do sertão nordestino e 
estendê-la a outras regiões empobrecidas do Brasil. É considerado tecnologia social 
porque apresenta-se como uma solução simples, barata, facilmente replicável, 
inspirada nos saberes populares e promotora de grande impacto social. Trata-se 
de um método participativo de planejamento e organização da produção agrícola 
que evolui de forma circular e concêntrica para um sistema associativo de agroin-
dustrialização. 

No centro de tudo está a Mandalla, uma estrutura de produção consorciada 
de plantas e animais que garante a subsistência familiar, favorece a produção de 
excedentes e a inserção da família em empreendimentos sociais. No sertão da Paraíba, 
já tem agricultor fazendo R$1.700,00 ao mês com a primeira Mandalla.

A estrutura de produção, representada na figura abaixo, é formada por nove 
círculos concêntricos e tem como centro de energia um pequeno espelho d’água, 
de onde parte o sistema de irrigação. Os círculos possuem funções produtivas bem 
definidas e auxiliam-se mutuamente. Cabras, galinhas, codornas e uma diversidade 
de plantas convivem numa área de 2.500 m² e formam um sistema interativo, onde as 
necessidades de um são supridas pela produção do outro. 

Nos três círculos internos são cultivadas hortaliças e plantas medicinais em 
consórcio com bananeiras, batata e macaxeira para garantir a subsistência da família. 
Já os cinco círculos seguintes destinam-se ao cultivo de culturas complementares 
diversas, tais como milho e feijão, abóbora e frutíferas, visando a produção em escalas 
para o sistema associativo de agroindústrias. 

O último círculo da Mandalla faz a proteção do sistema com cercas vivas e quebra-
ventos, melhorando sua produtividade e provendo parte da alimentação animal e dos 
nutrientes necessários à recuperação do solo. 

O reservatório de água que está no centro da Mandalla tem planta circular de 6m 
de diâmetro e um perfil côncavo com profundidade central de 1,85m. Sua capacidade 
de armazenamento é de 30 mil litros de água organicamente enriquecida pela criação 
de patos, marrecos e peixes.

O sistema de irrigação compõe-se de uma estrutura piramidal de onde partem 
seis linhas mestras de distribuição alternada de água. A pirâmide é formada por 
seis caibros de 4m de comprimento e está suspensa sobre o lago para suportar uma 
pequena bomba de água submersa, com capacidade de bombeamento de 1900 litros 
por hora. Pendurada em uma das pernas da pirâmide, uma lâmpada atrai insetos à 
noite para afastá-los das plantas, fazê-los cair na água e alimentar os peixes. 

Ao longo das linhas mestras estão distribuídos 60 gotejadores de garrafas pet e 600 
micro-aspersores de cotonetes de ouvido. O gasto de água é de 3 mil litros por semana, 
20% a menos do que o de um sistema convencional de irrigação.

Mais informações, acesse:  www.agenciamandalla.org.br

Círculos de prosperidade
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A casa onde moro
João Marino

 

Na casa onde moro

Ainda tem o giro-giro dos pássaros de 

rios e lagoas;

Ainda tem matas e florestas

E lá, bem dentro delas,

O pio de curicacas e inhambus,

Aranquãs e uirapurus.

E pra sorte de todas as curas,

O sol é despertado com cantorias

De sabiás e saracuras.

E seus raios brilhantes vão rompendo,

Doces e grávidos de contínua vida,

A noite de mil seres e mil outros sons,

Que se recolhem em cooperação de 

outros tantos.

A casa em que por hora habito,

Partilho com quem vier,

Com quem passar:

Um café ou um chá,

Frutas frescas da mata nativa,

A água da nascente límpida,

A vida abundante deste lugar.

Na casa onde moro

As ondas são feitas de mar e ventos

E tudo só me traz contentamentos:

Do mar, os seus agitos,

Dos rios, os seus remansos,

Da floresta, a imensidão,

Da vida, jardins de encantamento,

Das montanhas, a povoada solidão.

Criada no ano passado, a Rede Permear 
de Permacultores integra catorze projetos 
autônomos em quatro estados brasileiros 
(Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais) e mais o Distrito Federal. 
Os projetos são chamados de autônomos 
porque são iniciativas de pessoas, 
famílias e comunidades que trabalham 
em cooperação e com recursos próprios 
para multiplicar os conhecimentos em 
Permacultura e para oferecer exemplos de 
sistemas produtivos de apoio à vida no 
lugar onde moram.

“Começamos a fazer Permacultura 
com jeito brasileiro, de forma mais 
amorosa, com paz e cooperação, depois 
de termos amadurecido e incorporado 
conceitos”, diz Itamar Vieira, do sítio Sete 
Lombas (SC), um dos projetos autônomos 
da Rede Permear.

“A postura da nossa rede é de 
inclusão, participação. Não temos 
messias nem semi-deuses. Somos como 
deve ser uma rede de Permacultura: sem 
hierarquias”, afirma Rosileli Neves, do 

Prosa e poesia

  

sítio Ybatimó (MG).
“O mais importante para mim é o 

pertencimento e o compartilhamento de 
valores éticos. Sinto a força de sermos 
muitos”, comenta Ângelo Rayol, do sítio 
Lumiar (RJ).

“Cada um de nós tem a sua missão 
dentro do movimento. Eu quero semear, 
fazer crescer a Rede Permear como 
uma alternativa ao sistema capitalista 
e em harmonia com Gaia”, afirma 
Sumara Lisboa, do grupo Eco&Tao, de 
Florianópolis, que atua na consultoria 
e no planejamento de construções 
ecológicas.

 “Estamos construindo a nossa rede 
espontaneamente, diferenciando-nos 
pela comunicação. Entendemos que as 
idéias precisam fluir para crescermos 
individualmente através dos valores do 
grupo”, finaliza Jorge Timemermann, do 
sítio Yvy Porá (SC). 

Para conhecer os projetos da Rede 
Permear, acesse www.permear.org.br

Instituto de Permacultura:
Organização, Ecovilas e Meio Ambiente

O IPOEMA é o mais novo centro educativo de referência em permacultura do 
Brasil. Foi criado em 19 de março por um grupo de permacultores de Brasília e tem 
por finalidade pesquisar, realizar, promover e difundir modelos de ocupação humana 
sustentáveis, seguindo a ética e os princípios da Permacultura. Integra a Rede Permear 
de projetos autônomos.

O novo instituto vai atender comunidades locais e tradicionais, valendo-se de 
métodos participativos que viabilizem a partilha do poder decisório nos projetos e nas 
atividades desenvolvidas. Está aberto para receber novos associados. Os interessados 
podem acessar www.permear.org.br

Permacultores em rede

João Marino é poeta e permacultor em 

Criciúma(SC)

joao@setelombas.com.br



Permacultura é algo fácil de identificar com um monte de desejos pessoais profun-
dos entre aquelas pessoas que sonham com paz, harmonia e abundância. Mas leva-se 
muito tempo para entender. Não se sinta desencorajado o leitor que está ansioso por 
conhecer a Permacultura ou aquele que julgava tê-la compreendido: os conceitos es-
tão dados e são até bastante claros. A verdade é que as coisas mais importantes da vida 
exigem tempo e dedicação, tanto mais quando representam quebras de paradigmas.

Assumir para nossas vidas aquilo que é radicalmente novo não é tarefa fácil – no 
mais das vezes enfrentamos nossos próprios limites de compreensão e aceitação. Por 
isso, é preciso coragem, fé e determinação para tornar-se um permacultor. E tomar o 
tempo como aliado.

Nas palavras de Bill Mollison de que mais gosto, a Permacultura é “uma tentativa 
de se criar um Jardim do Éden”, bolando e organizando a vida de forma a que ela seja 
abundante para todos, sem prejuízo para o meio ambiente. Parece utópico, mas nós 
praticantes sabemos que é algo possível e para o qual existem princípios, métodos e 
estratégias bastante factíveis. Os exemplos estão aí, para quem quiser ver, nos cinco 
continentes e em mais de uma centena de países.

Conceitos
Os australianos Bill Mollison e David Holmgren, criadores da Permacultura, cunha-

ram esta palavra nos anos 70 para referenciar “um sistema evolutivo integrado de 
espécies vegetais e animais perenes úteis ao homem”.  Estavam buscando os princípios 
de uma Agricultura Permanente. Logo depois, o conceito evoluiu para “um sistema de 
planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis” , como resultado 
de um salto na busca de uma Cultura Permanente, envolvendo aspectos éticos, socio-
econômicos e ambientais. 

Para tornar o conceito mais claro, pode-se acrescentar que a Permacultura oferece 
as ferramentas para o planejamento, a implantação e a manutenção de ecossistemas 
cultivados no campo e nas cidades, de modo a que eles tenham a diversidade, a es-
tabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais. Alimento saudável, habitação e 
energia devem ser providos de forma sustentável para criar culturas permanentes.

No centro da atividade do permacultor está o design, tomado como planejamento 

Sérgio Pamplona refaz a 
trajetória da Permacultura 

no Brasil e escreve sobre

O que é Permacultura
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Vive em Brasília, no sítio Nós na Teia, e é editor 

desta revista.
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consciente para tornar possível, entre 
outras coisas, a utilização da terra sem 
desperdício ou poluição, a restauração 
de paisagens degradadas e o consumo 
mínimo de energia.  Este processo, se-
gundo André Soares, permacultor do 
Instituto de Permacultura e Ecovilas do 
Cerrado – IPEC, deve ser dinâmico, con-
tínuo e orientado para a aplicação de pa-
drões naturais, contendo sub-processos 
de organização de elementos dentro de 
determinados contextos. 

No primeiro nível, a ação do perma-
cultor volta-se principalmente para áreas 
agrícolas com o propósito de reverter 
situações dramáticas de degradação 
sócio-ambiental. “Culturas não sobre-
vivem muito tempo sem uma agricultura 
sustentável”, assegura Bill Mollison. 
No entanto, os sistemas permaculturais 
devem evoluir, com designs arrojados, 
para a construção de sociedades eco-
nomicamente viáveis, socialmente jus-
tas, culturalmente sensíveis, dotadas de 
agroecossistemas que sejam produtivos e 
conservadores de recursos naturais. 

Cooperação e solidariedade
A Permacultura exige uma mudança 

de atitude que consiste basicamente em 
fazer os seres humanos viver de forma in-
tegrada ao meio ambiente, alimentando 
os ciclos vitais da natureza. Como ciência 
ambiental, reconhece os próprios limites 
e por isso nasceu amparada por uma ética 
fundadora de ações comuns para o bem 
do sistema Terra.

Mollison e Holmgren buscaram prin-
cípios éticos universais surgidos no seio 
de sociedades indígenas e de tradições 
espirituais, que estão orientados na 
lógica básica do universo de cooperação 
e solidariedade. Não é possível praticar a 
Permacultura sem observá-los. 

Primeiro, será preciso assumir a ética 
do cuidado com a Mãe-Terra para garan-
tir a manutenção e a multiplicação dos 
sistemas vivos. Depois, o cuidado com as 
pessoas para a promoção da autoconfi-
ança e da responsabilidade comunitária. 
E por fim, aprender a governar nossas 
próprias necessidades, impor limites ao 
consumo e repartir o excedente para fa-
cilitar o acesso de todos aos recursos ne-

cessários à sobrevivência, preservando-
os para as gerações futuras. 

Como parte dos sistemas vivos da Ter-
ra e tendo desenvolvido o potencial para 
desfazer a sustentabilidade do planeta, 
nós temos como missão criar agora uma 
sociedade de justiça, igualdade e frater-
nidade, a começar pelos marginalizados 
e excluídos, com relações mais benevo-
lentes e sinergéticas com a natureza e de 
maior colaboração entre os vários povos, 
culturas e religiões. 

Toda ética tem a ver com práticas que 
querem ser eficazes. “A ética da Perma-
cultura serve bem para iluminar nossos 
esforços diários de trabalho com a na-
tureza a partir de observações prolonga-
das e cuidadosas, com base nos saberes 
tradicionais e na ciência moderna, subs-
tituindo ações impensadas e imaturas 
por planejamento consciente”, assevera 
Bill Mollison. A chave é estabelecer rela-
ções harmoniosas entre as pessoas e os 
elementos da paisagem.

Design para a sustentabilidade
O trabalho do permacultor está ba-

seado em princípios e métodos de de-

sign para orientar padrões naturais de 
crescimento e regeneração, em sistemas 
perenes, abundantes e auto-reguladores. 

Earle Barnhart, permacultor de Mas-
sachussets (USA), escreveu que a regra 
cardinal do projeto da permacultura é 
maximizar as conexões funcionais. Isso 
quer dizer, combinar as qualidades de 
elementos da natureza e de elementos 
da criação humana para construir siste-
mas de armazenamento de energia. Não 
haveria nada de revolucionário nisso se as 
sociedades modernas agissem com base 
no bom senso. 

Mas a história é bem outra e, por isso, 
a Permacultura, embora seja a “ciência 
do óbvio” , como gostam de dizer alguns 
de nós, está fazendo revoluções nas ca-
beças de jovens, adultos e idosos, ofere-
cendo-lhes, em vez de sistemas fechados 
e fragmentários, o paradigma holístico 
contemporâneo, que tudo articula e re-
laciona, para a construção de projetos 
abertos ao infinito.

As estratégias de design da Perma-
cultura não existem apenas para o plane-

O ovo da vida é o símbolo da Permacultura, 
dedicado à complexidade da vida na Terra.
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jamento de propriedades abundantes em energia – este é apenas o primeiro nível de 
ação do permacultor. É possível desenhar também sistemas de transporte, educação, 
saúde, industrialização, comércio e finanças, distribuição de terras, comunicação 
e governança, entre outros, para criar sociedades prósperas, cooperativas, justas e 
responsáveis. O sonho é possível: a ética cria possibilidades de consensos, coordena 
ações, coíbe práticas nefastas, oferece os valores imprescindíveis para podermos viver 
bem. 

A história da Permacultura no Brasil
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 prati-
cantes.

Hoje, a Permacultura encontra-se nas esferas governamentais e surge como projeto 
alternativo de criação do primeiro emprego para jovens entre 16 e 24 anos. Este ano, 
cerca de 1.300 jovens do Distrito Federal e municípios do entorno serão capacitados 
para trabalhar com os princípios da Permacultura e criar redes de empreendimentos 
agroindustriais. O projeto é da Agência Mandalla DHSA e tem financiamento do Minis-
tério do Trabalho e Emprego. 

A Agência Mandalla DHSA, com sede na Paraíba, é uma OSCIP que está desenvol-
vendo Tecnologias Sociais com base na ética e nos princípios e métodos de design 

permacultural, alcançando para a Permacultura a maior repercussão já vista no país 
(leia seção da página 4). Em menos de três anos, chegou a mais de 80 municípios de 
nove estados brasileiros, beneficiando diretamente duas mil pessoas com a garantia 
da segurança alimentar e a geração de excedentes para a comercialização. Entre as 
famílias beneficiadas, a renda média é de R$400,00 ao mês, sendo que há exemplos de 
agricultores auferindo renda mensal de R$1.700,00.

Os Institutos de Permacultura
São oito no total, atuando de forma diversa. Aqueles que fundaram a RBP, Rede 

Brasileira de Permacultura (IPAB, em Santa Catarina, IPA, no Amazonas, IPEC, em 
Goiás e IPEP, no Rio Grande do Sul), funcionam como centros de pesquisa, formação e 
demonstração de tecnologias apropriadas, com apoio financeiro da PAL – Permacul-
tura América Latina, instituição comandada pelo iraniano Ali Sharif, com sede em 
Santa Fé, Estados Unidos. A única exceção é o IPAB, que não possui centro demonstra-
tivo e, por isso, atua de forma independente, dispensando financiamentos vindos do 
estrangeiro através da PAL. 

A ação institucional do IPAB está voltada para pequenos agricultores e tem a par-
ceria de sindicatos, prefeituras, ONGs e movimentos sociais. Os sistemas permacul-
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Sítio Raízes, em São José de Cerrito (SC), projeto autônomo da Rede 

Permear: mutirão para construção de coelhário com paredes de taipa 

de pilão.
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Sítio Beira Serra, em Botucatu (SP), projeto familiar da Rede 

Permear: construção de espiral de ervas em mutirão.

Foto Jonas Brant



turais fomentados pelo IPAB estão nas Unidades de Produção Familiar. O instituto atua 
também na multiplicação de conhecimentos em Permacultura através do Projeto de 
Formação de Professores (veja matéria à pág 28).

A exemplo do IPAB, o Instituto de Permacultura da Bahia (IPB), o Instituto de Per-
macultura Cerrado Pantanal e o IPEMA (Instituto de Permacultura da Mata Atlântica), 
possuem projetos sociais e muitos parceiros, mas não fazem parte da RBP. A título de 
ilustração, cito o Projeto Policultura no Semi-Árido, implantado no sertão da Bahia, 
atendendo hoje 700 famílias de pequenos agricultores. Com o apoio do IPB, as famílias 
estão desenvolvendo sistemas agroflorestais e garantindo para si segurança alimentar, 
trabalho e renda. O projeto ajuda os sertanejos a combater a desertificação e conviver 
harmoniosamente com a caatinga. 

O IPOEMA (Instituto de Permacultura: Organização, Ecovilas e Meio Ambiente), no 
Distrito Federal, que é o mais novo entre os institutos brasileiros, vai atuar fortemente 
no atendimento a comunidades locais e tradicionais, além de trabalhar com pesquisa 
e formação de novos permacultores. 

Por enquanto, há pouca ou nenhuma interação entre os institutos de Permacultura 
do Brasil. 

Rede Permear de Permacultores
Criada no ano passado, inaugurou um novo caminho para a Permacultura em nos-

so país. Em concordância com as palavras de David Holmgren, que citarei em seguida, 
ouso dizer que a Rede Permear é a prova de maturidade do processo de desenvolvi-
mento da Permacultura no Brasil: “Quando o campo de trabalho é novo, as relações de 
competição prevalecem, exatamente como nos sistemas naturais imaturos e de rápido 
crescimento. Mesmo na Permacultura, que está fortemente enraizada na cooperação, 
a competição tem acontecido, causando estranheza, mas, sobretudo, mostrando 
quando o processo ainda não amadureceu. Em ecossistemas maduros, assim como em 
sociedades tradicionais estáveis, as relações tendem a se tornar mais mutualísticas e 
simbióticas”. 

A Rede Permear chegou lá: integra hoje catorze projetos autônomos em quatro 
estados brasileiros (Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) e mais 
o Distrito Federal. Os projetos são chamados de autônomos porque são iniciativas de 
pessoas, famílias e comunidades que trabalham em cooperação e com recursos própri-
os para multiplicar os conhecimentos em Permacultura (todos recebem formação como 
professores do IPAB) e para oferecer exemplos de sistemas produtivos de apoio à vida 
no lugar onde moram. 

Nós da Rede Permear costumamos dizer que a nossa teia deve alcançar todo per-
macultor ou grupo de permacultores cujo trabalho tem como princípio de ação a ética 
da Permacultura. E queremos para esta rede tudo aquilo que um sistema permacultural 
deve conter: diversidade e abundância de idéias e projetos, cooperação, solidarie-
dade, sinergia, diálogo e amor, muito amor. Por fim, que seja para todos um caminho 
de transformação.  E como diz Itamar Vieira, parceiro da Permear, “tem que ser alegre, 
divertido, senão, não será sustentável”. 

9

Chácara Asa Branca, em Brasília, projeto autônomo da Rede 

Permear: modelo de habitação integrada ao Cerrado.

Foto Tiago Jacintho
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Sítio Sete Lombas, em Siderópolis (SC), projeto familiar da Rede 

Permear: construção de sanitário compostável.
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“Se todos quisessem, tudo mudaria sobre a Terra num momento”, escreveu o 
poeta russo Dostoievski em sua narrativa fantástica intitulada O sonho de um homem 
ridículo, animando-nos a refletir sobre os meios de que dispomos agora para salvar o 
mundo da grande ameaça que a humanidade representa hoje para a vida no planeta, 
inclusive a própria vida humana. Para nós, permacultores, a questão exige centrali-
dade porque dela depende a nossa prática, os nossos agires e o desenvolvimento do 
território recém-descoberto da Permacultura.

Com efeito, acreditamos no potencial teórico e prático deste sistema, afinal, foi ele 
que nos ofereceu a ética, os conceitos, os princípios e métodos de design necessários 
para trabalharmos pela sustentabilidade da Terra. Por isso mesmo, o primeiro grande 
desafio será o de fazermo-nos co-criadores e co-responsáveis pelos rumos da Perma-
cultura no Brasil e no mundo. 

Nós que herdamos e incorporamos em nossas vidas os marcos estabelecidos por 
Bill Mollison e David Holmgren, podemos e devemos explorá-los até alcançar as cone-
xões mais distantes, até o ponto em que nos seja possível deslindar novos problemas 
à luz das nossas próprias descobertas (individuais e coletivas). Podemos e devemos ir 
além dos limites alcançados pelos pioneiros, porque, é preciso admitir, os trabalhos 
pioneiros, como dizia o psicoterapeuta austríaco Carl Jung, apresentam desvantagens: 
“Perambulamos por regiões desconhecidas; somos desviados do caminho por analo-
gias, perdendo repetidamente o fio de Ariadne”. 

A segunda geração da Permacultura tem condições de chegar a conclusões e 
percepções mais avançadas, de regenerar a teoria, trazendo algo de novo para ela. 
“Uma teoria não é algo inerte, não é uma coisa, mas algo que necessita regenerar-se 
a si mesma, reencontrar as virtudes originais, as suas virtudes fundamentais”, diz o 
professor francês Edgar Morin. 

Será preciso ainda pôr em prática estratégias sugeridas por Bill Mollison no 
Designer’s Manual (ainda sem tradução no Brasil) e que ainda não foram validadas, 
a fim de podermos oferecer ao mundo mais daquilo que é um dos grandes valores da 
Permacultura: tecnologias apropriadas à sustentabilidade.

Na qualidade de co-criadores e co-responsáveis, haveremos também de assumir 
verdadeiramente a ética que nos foi legada - de solidariedade e de cuidado com a 
Terra e com as pessoas, fundada sobre fatos históricos e dados sociais, econômicos, 
políticos e ambientais estarrecedores, que nos colocam num ponto decisivo da história 
da biosfera e da história da humanidade. Este é o nosso segundo grande desafio: per-
mitir que os princípios éticos da Permacultura inspirem todas as nossas ações. 

Ética, consciência e espiritualidade
O aparecimento da ética na biosfera deu-se ao mesmo tempo que o da percepção 

consciente. Juntas, consciência e ética são a forma espiritual da existência, que não 
estava representada na biosfera antes de nós, seres humanos. Antes do início da Era 
Cristã, segundo o historiador inglês Arnold Toynbee, o ser humano já tinha consciên-
cia de que a biosfera é um invólucro finito em torno da superfície do globo, mas a 
verdade é que, até o terceiro quartel do século XX, a humanidade havia subestimado 

Nina Rodrigues é jornalista e permacultora. Vive 

em Brasília, no sítio Nós na Teia, e é editora desta 

revista.

ninacrodrigues@yahoo.com.br

A Permacultura pode salvar o 
mundo?

Nina Rodrigues reacende a questão: 

Participantees do Fórum Social Mundial de 2005 celebram a 

construção de um mundo melhor.

Foto Sérgio Pamplona
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o seu recente aumento no poder de per-
turbar o delicado equilíbrio de forças, 
auto-regulador e auto-preservador, do 
sistema Terra.

A Permacultura parte de uma visão 
ética integradora e holística, capaz de 
nos guiar na direção de um futuro susten-
tável, com a perspectiva de permanecer-
mos na biosfera por mais dois bilhões de 
anos. Com efeito, o conjunto das nossas 
aspirações, valores e princípios devem 
reunir todos aqueles que acreditam nas 
forças de conjunção, que solidarizam, 
fraternizam e universalizam. Afinal, a 
natureza, que inspira as atitudes, as rela-
ções e o trabalho dos permacultores, não 
conhece exclusão. 

Cabe a nós considerar as interde-
pendências entre natureza, humanidade, 
pobreza, degradação ambiental, injustiça 
social, conflitos étnicos, paz, democracia 
e crise espiritual.  Cabe a nós reconhecer, 
além da materialidade humana, a subje-
tividade e a espiritualidade, sem as quais 
não seremos capazes de reformar nossos 
pensamentos e nossas atitudes.

Ignorar as dimensões subjetiva e es-
piritual do ser humano e o seu sentimento 
de religiosidade é minar o fundamento de 
uma ética universal, assegura Leonardo 
Boff em seu livro Ethos Mundial – Um 
consenso mínimo entre os humanos. “Só 
setores racionalisticamente arrogantes da 
sociedade mundial desprezam esse tipo 
de argumentação, seja porque perderam 
o acesso à experiência do sagrado e do 
religioso, seja porque vivem alienadas da 
vida concreta de seus povos.” Até mesmo 
os politólogos percebem a importância 
das religiões para as políticas globais. P. 
Huntington escreveu: “No mundo moder-
no, é a religião uma força central, talvez 
a força central que motiva e mobiliza as 
pessoas.”

Os grandes textos sagrados abrem 
caminho para que nos tornemos perma-
cultores, exortando-nos a rejeitar as so-
licitações do mundo moderno de dedica-
ção ao acúmulo de riqueza e poder, como 
fizeram os fundadores da Permacultura. 
No Evangelho de Mateus, por exemplo, 
encontramos: “Olhai os lírios do campo 
como crescem: não trabalham nem fiam. 
Digo-vos que nem Salomão, em toda a 
sua glória, se vestiu como um deles.” O 
Tao Te Ching, escrito na China por volta 

do século VI a.C.,  adverte-nos: “Entesa 
um arco ao máximo e desejarás ter parado 
a tempo”. São preceitos pregados e prati-
cados por homens santos que, quando 
são aceitos como regras práticas de con-
duta por pessoas conscientes da presença 
espiritual que está por trás dos fenôme-
nos, levam à mudança no coração - a 
única que será capaz de nos fazer redimir 
a Mãe-Terra pela vitória sobre a cobiça 
agressiva e suicida dos poderosos. 

A Permacultura nasceu inspirada nos 
poemas de Lao-Tse, segundo o próprio 
Bill Mollison: “Por amor e respeito 
pela Terra, eu desenvolvi uma filosofia 
próxima ao Taoísmo, baseado na minha 
experiência com sistemas naturais”. Sem 
dúvida, ele concordaria com as palavras 
do filósofo Huberto Rohden: “Somente 
quando o homem possui a reta experiên-
cia cósmica do seu Ser, pratica ele a reta 
vivência ética no seu agir.”

Responsabilidade social e 
ecológica
A ética da Permacultura supõe a restau-

ração do sujeito responsável, comportando 
a exigência do auto-exame, a consciência 
de nossa parcela de responsabilidade sobre 
o destino planetário, e não somente no que 
diz respeito ao presente, mas também ao 
futuro. “Devemos nos sentir responsáveis 
– como se a luta por inteiro dependesse 
unicamente de nós -, mas também não-
responsáveis por todas as barbáries co-
metidas por inconsciência ou vilania”, 
assevera Edgar Morin. 

Além de buscar a garantia das 
condições para a sustentação da vida na 
Terra, será preciso salvaguardar o pobre, 
o oprimido, o marginalizado e o excluído, 
que são os seres mais ameaçados do pla-
neta. Os permacultores precisamos pen-
sar também no design social, se quiser-
mos exercer plenamente nossa função de 
jardineiros, fundada no princípio da res-
ponsabilidade e da reverência diante da 
vida.  A ética do cuidado e da solidarie-
dade pode ser assumida conscientemente 
num projeto político em favor dos direitos 
humanos e da natureza. 

Amor, poesia e sabedoria
O enfrentamento dos grandes desafios 

contemporâneos da humanidade consiste 
na construção de uma cultura que nos 
permita religar o pensamento racional, 

empírico, técnico e também o saber 
simbólico, mitológico e mágico, fazendo 
o intercâmbio dos valores para atualizá-
los, colocá-los em sintonia com o mundo 
no qual vivemos, com as questões vitais 
que nos são postas. Será preciso, por 
exemplo, abrir mão da mitologia do 
progresso, que ainda existe como uma 
lei da história segundo a qual a ciência 
e a técnica têm a missão providencial de 
solucionar todos os problemas humanos. 
Sabemos hoje dos limites de um e de 
outro. 

Teremos que reaprender a aprender. 
Reaprender é mudar as estruturas do 
pensamento, e a Permacultura nos lança 
este desafio, oferecendo-nos o pensa-
mento sistêmico e a idéia de síntese entre 
ciência e sabedoria popular, convidando-
nos a acordar de um estado de sonolência 
povoado de racionalizações.

Reordenar o pensamento é, além de 
assumir a ética do cuidado e da solida-
riedade, deixar-se mover por uma com-
preensão poética da vida, que permite 
entender as pessoas como seres de desejo, 
de amor, de relação - os únicos que so-
nham acordados e são capazes de cons-
truir, não “o melhor dos mundos, mas um 
mundo melhor”, segundo Morin.

A poesia é matéria para um novo 
aprendizado das coisas. Permite-nos ver 
o mundo pelo avesso, e o avesso pelo 
mundo, para que as pessoas possam, 
“em pleno uso da poesia”, funcionar  
“sem apertar o botão”, como nos ensina 
o poeta Manoel de Barros. 

A ética como estética da vida e do 
pensamento nos levará aos caminhos da 
transformação necessária à salvação do 
mundo. Mas para assumir um projeto 
de tamanha grandeza, os permacultores 
precisaremos multiplicar esforços para 
abrir a Permacultura à coletividade, dia-
logar com os governos, com as organiza-
ções multilaterais e não-governamentais 
e com as mais diversas tradições cientí-
ficas e espirituais. Precisaremos nos en-
gajar em movimentos sociais que lutam 
por justiça e paz, e, ao par de tudo isso, 
ainda será preciso alimentar-nos cons-
tantemente de amor, “uma das grandes 
invenções humanas”, no dizer de Otávio 
Paz. Haveremos de nos investir de paixão 
e coragem para fazer a caminhada.
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As redes são o padrão básico de relações nos sistemas vivos, que garante a sua ca-
pacidade de auto-organização. Por causa da sua natureza essencialmente dinâmica, 
as redes devem ser entendidas a partir das relações que desencadeiam e repõem cons-
tantemente, num movimento contínuo, responsável pela manutenção das formas 
vivas.

Do mesmo modo, as conexões entre pessoas, grupos e instituições numa sociedade 
organizam-se nessa configuração, já que o mundo humano é uma complexificação dos 
fenômenos básicos da vida. 

No entanto, para que possamos utilizar conscientemente as potencialidades ofe-
recidas por esse padrão de organização do mundo biológico, é preciso compreender 
como suas características essenciais e específicas se repõem nas situações humanas, 
conferindo-lhe novas dimensões de coerência e sustentabilidade.

Auto-gestão
A primeira e mais fundamental qualidade potencializada pelo padrão de relações 

em rede no contexto sócio-antropológico é a capacidade de auto-gestão que ele con-
fere aos sujeitos sociais, quer sejam indivíduos, grupos ou instituições. 

Sabemos que os seres vivos são seres de carências, ou seja, precisam mobilizar-se 
em busca daquilo de que não dispõem dentro de si para a sustentação da vida.  Assim, 
a auto-organização não depende apenas de uma leitura interna das próprias neces-
sidades, que seria a afirmação da autonomia do ser, trabalhando para seus próprios 
interesses, mas remete, simultânea e complementarmente, a uma interação com o 
meio externo, com o outro, com o ecossistema social no qual se insere, para a satisfa-
ção dessas necessidades. 

Portanto, autonomia e dependência são as duas faces de uma mesma moeda. 
Quanto mais complexo o ser social, maior a sua capacidade de auto-organizar-se para 
seus próprios fins, e maior a sua interdependência ecossistêmica das situações sociais 
onde se situa.

Redes de emancipação  
A construção histórica das sociedades humanas vem revelando o surgimento de 

modos altamente complexos de organização, haja vista a globalização do padrão 
neoliberal do capitalismo contemporâneo. No atual padrão cultural globalizado, a 
incerteza e a fragmentação são altamente potencializados, devido à predominância 
e à alta rotatividade das relações de mercado, principalmente o financeiro. Os indi-
víduos são cada vez mais monitorados em suas decisões por determinações externas 
de consumo e acumulação egocêntrica, que acentuam sua dependência em relação 
aos valores dominantes e enfraquecem sua autonomia auto-organizadora, a integrali-
dade de seu ser pessoal e social. Na maior parte das vezes, essas decisões atendem a 
interesses de mercado, e não às reais necessidades de um ser vivo, social, autônomo e 
complexo, integrado e comprometido com a ética de manutenção da vida.

Lais Mour~ão é antropóloga e professora do 

Ceentro de Desenvolvlimento Sustentável da 

Universidade de Brasília

lais.maria@terra.com.br

Lais Mourão ensina a tecer

Redes para
sustentar a vida
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Tendo em vista esta situação, as 
relações em rede podem significar uma 
oportunidade de formação de novos con-
textos coletivos, ecossistemas sociais de 
novo tipo, a partir da interconexão entre 
sujeitos com identidades diversas, porém 
articulados em torno de um pacto cole-
tivo, visando interesses, desejos e visões 
de mundo comuns. 

A própria rede se define em si mesma 
como um organismo vivo, que, devido 
ao seu caráter intrinsecamente conec-
tivo e aberto, equilibra os processos de 
auto-eco-organização de seus membros, 
visando sua própria sustentabilidade. 
Quer se trate de pessoas, grupos ou insti-
tuições, os pontos de uma rede afetam e 
são afetados pela configuração coletiva, 
integram seu movimento, alimentam-se 
de sua dinâmica e acessam novas possi-
bilidades de libertação do padrão domi-
nante externo.

Aparece, assim, uma outra quali-
dade intrínseca das redes: elas são es-
sencialmente emancipatórias. Abertas e 
democráticas, não só facilitam como exi-
gem a comunicação e a troca por meio de 
ações articuladas, abrindo novas possibi-
lidades para seus participantes e gerando 
espaços participativos e inclusivos. 

O caráter emancipatório das redes 
resulta da simultaneidade entre a aber-
tura e o fechamento do seu sistema or-
ganizacional. Elas geram um espaço de 
identidade entre seus membros, sem, 
no entanto, anular a sua diversidade, e 
sem impedir que, a qualquer momento, 
novos sujeitos possam integrar-se, in-
dependentemente de qualquer atestado 
ideológico. O próprio dinamismo e a 
qualidade auto-organizadora da rede 
irá encarregar-se de explicitar o grau 
de adaptabilidade e de identidade de 
cada novo integrante, alquimizando ou 
expelindo organicamente e vitalmente as 
dissonâncias.

Pacto coletivo e comunicação 
Como processo vivo, a configuração 

em rede potencializa a articulação dos 
sujeitos em torno de um pacto coletivo. 
O novo que surge é sempre integrado 
pelo equilíbrio dinâmico, onde seleção 
e adaptação emergem como processos 
intrínsecos da sustentabilidade na di-
versidade.

Para cumprir esse papel, as redes 
se alimentam da circulação integrada 
da informação gerada nos processos de 
auto-eco-organização de seus integran-
tes. As redes são antes de tudo processos 
conectivos que propiciam produção de 
informação pertinente ao ecossistema 
que assim alimentam. Cada sujeito co-
nectado é produtor e receptor de infor-
mação que circula organicamente num 
meio eco-organizado.  

As redes não precisam eliminar o 
ruído, nem a circulação aleatória da in-
formação em seu meio. O conflito pode e 
deve ser ensejo de reorganização, na bus-
ca de novos sentidos, ou de confirmação 
de princípios básicos compartilhados. A 
aleatoriedade gerada na intensificação 
de circulação da informação reforça as 
interdependências e permite novas in-
terações criadoras. De qualquer forma, 
o grau de ruído e informação circulante 
no ecossistema social gerado pela rede é 
proporcional à intensidade dos contextos 
de crise criativa que podem emergir.

Auto-eco-organização
Por fim, para que tudo isso se sustente, 

as redes são, por definição, configu-
rações policêntricas, sem um comando 
central. Não existe um centro que pro-
grame, controle e regule as ações de seus 
membros, embora isso não signifique que 
as funções de controle e dominância não 
estejam presentes. 

As redes produzem suas próprias re-
gras e limites, que regulam difusa e es-
pontaneamente a dinâmica auto-eco-or-
ganizativa do todo e das partes. Controle 
e dominância são funções espontâneas 
da dinâmica do vivo, que as redes sociais 
potencializam ao se consolidarem como 
totalidades emancipatórias e auto-eco-
organizadoras. 

Neste sentido, a solidariedade surge 
no momento em que, participando do 
pacto que promove o surgimento da rede, 
um sujeito se torna exigência existencial 
para um outro. Na complementaridade 
entre o ego-centrismo e a solidariedade, 
cada sujeito assume uma nova identidade 
ecológica que garante o seu pertenci-
mento à rede.

Redes de Permacultura no Brasil
Alguns exemplos esclarecem esses 

princípios. No caso da Permear, temos uma 
rede de permacultores que atua em 4 es-
tados, Santa Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e mais o Distrito 
Federal, articulando 14 projetos permacul-
turais autônomos que trocam informações 
entre si e realizam mutirões para impul-
sionar as iniciativas individuais. Além do 
mais, a Rede Permear realiza um projeto 
comum entre os seus integrantes: a forma-
ção de professores de permacultura para a 
multiplicação de conhecimentos. 

Nesse sentido, vemos que a rede repre-
senta um instrumento de emancipação 
de grupos sociais que têm afinidades 
socio-políticas e ideológicas, que buscam 
a sustentabilidade ambiental e a demo-
cracia. Embora ela se constitua com uma 
identidade própria, o exercício de sua 
existência é a manutenção da autonomia 
de seus componentes, como partes que co-
evoluem em função do todo e vice-versa. O 
movimento é simultaneamente retroativo 
(manutenção do todo pela re-afirmação 
constante dos princípios fundadores) e 
recorrente (ciclos evolutivos em espiral). 
Vários centros de comando autônomos 
produzem simultaneamente policentrismo, 
descentralização e identidade.

A relação entre as redes e os processo 
de territorialidade são um interessante 
aspecto das possibilidades de complexi-
ficação das ações iniciadas por sujeitos 
coletivos articulados numa configuração 
em rede. O IPB, Instituto de Permacultura 
da Bahia, por exemplo, trabalha com uma 
rede de permacultores que desenvolvem 
em conjunto o projeto de policulturas 
no semi-árido baiano, beneficiando 700 
famílias de agricultores. Além de grupo de 
trabalho, é também um grupo de estudo. 
Neste exemplo, o território se tornou a base 
que contém os elos  e define os contornos 
das interconexões sistêmicas, como síntese  
de uma dinâmica socio-cultural e geográ-
fica, que une os sujeitos num ecossistema 
de trocas de saberes  e construção de con-
hecimento.

As redes apresentam um paradoxo 
desafiador: sua fragilidade é sua força, sua 
coesão resulta da abertura democrática, 
sua permanência é semente de transfor-
mação.
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É correto a morte nutrir a vida? Não se 
assuste com esta pergunta, vamos tratar 
de respondê-la nas próximas linhas. 
Talvez a grande maioria dos leitores 
desta revista tenha bastante noção do 
que direi agora, mas não custa relembrar 
e informar aos demais alguns fatos no 
mínimo estranhos. Hoje, apesar de existir 
no mundo alimento suficiente para o 
dobro da população mundial, segundo 
a FAO (Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação), não 
é novidade que a fome assola grande 
parcela desta população. Porém, o 
foco deste artigo não são as questões 
político-econômicas e sim os aspectos 
sócio-ambientais envolvidos no sistema 
produtivo agrícola dominante em todo 
o planeta. 

É uma grande contradição, mas a 
atividade básica de qualquer cultura, 
em qualquer tempo, aquela que provê 
o alimento que nos vitaliza, é hoje 
um dos grandes responsáveis pela 
destruição ambiental. Regida pelas 
grandes monoculturas mecanizadas, a 
agricultura moderna está devastando 
nossa Grande Casa Comum, a Terra: 
perda de solo e nutrientes, erosão e 
assoreamento de corpos d´água, grande 
contribuição para o efeito estufa pelas 
queimadas, interferência nos ciclos das 
águas, dizimação da biodiversidade e 
de ecossistemas inteiros, desertificação, 
e ainda concentração de renda, exclusão 
social, êxodo rural e inchaço urbano. 
Meu Deus, já chega! Perdoem-me tanta 
sinceridade, mas já basta. Aprendi na 

Permacultura a conhecer os problemas 
para solucioná-los. Então, vamos ao que 
interessa. 

Sistemas Agroflorestais
Existem formas diferentes de culti-

var a terra. Ainda hoje, em alguns 
lugares do nosso planeta, populações 
ancestrais se mantêm cultivando a 
terra de modo saudável, preservando 
os ensinamentos de seus antepassados. 
Hoje, os antigos princípios são chamados 
de agroecológicos e as práticas de 
manejo vêm recebendo contribuições 
de diversas áreas científicas que geram 
tecnologias apropriadas. Dentre os novos 
métodos está a agrofloresta ou Sistemas 
Agroflorestais (SAFs), que também são 
chamados pelos permacultores originais 
de Floresta de Alimentos ou Jardim do 
Éden. 

.Valendo-se dos princípios 
agroecológicos, vários entendimentos e 
práticas de manejo vem sendo chamados 
de Agrofloresta, desde o simples 
consórcio entre duas espécies, sendo uma 
cultura anual e uma florestal, até modelos 
complexos espelhados na sucessão 
natural (processo natural através do qual 
os ecossistemas evoluem). Aqui falaremos 
deste segundo.

Complexidade e vida em 
abundância
A agrofloresta que mais conheço 

é baseada no modelo desenvolvido 
pelo suíço Ernst Götsch, radicado no 
Brasil há cerca de trinta anos. Ele vem 
desenvolvendo seu belo trabalho numa 

fazenda no sul da Bahia, que tem hoje 
uma das maiores biodiversidades da 
Mata Atlântica, fruto do trabalho que alia 
produção à recuperação e conservação da 
floresta. Com uma base filosófica forte, o 
pensamento que rege este método pode 
ser descrito com as palavras do próprio 
Ernst: “Para cada passo que ando e para 
tudo em que intervenho, previamente 
me pergunto: o que posso fazer para 
que, como resultado da minha presença 
e das minhas intervenções, nasçam e se 
desenvolvam sistemas mais prósperos, 
mais vida com toda a sua abundância e 
mais complexidade em todos os aspectos 
presentes no Planeta Terra, do qual somos 
apenas parte, e não mais importantes do 
que todas as outras espécies”

 Para começarmos a entender os 
princípios da agrofloresta será necessário 
mexermos em paradigmas muito 
enraizados em nossa cultura. O primeiro 
deles é o da competição, que rege a 
nossa mentalidade e as nossas atitudes. 
O sistema capitalista nos introjetou 
esta visão de mundo, oferecendo-nos 
uma falsa liberdade, mas, ao olhar 
atentamente para a natureza, veremos 
principalmente cooperação. Uma floresta 
só se sustenta pelas interações que nela 
ocorrem: uma planta criando condições 
para o desenvolvimento de outras, um 
predador que dissemina as sementes e 
assim por diante. 

Outro paradigma a ser substituído é 
o da escassez - este trocaremos pelo da 
abundância. Como é possível que um solo 
chamado de “pobre” e impróprio para a 

Cláudio Jacintho tem o segredo do

Jardim do Éden
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produção, como é o caso dos solos da Amazônia e do Cerrado, tenha árvores enormes 
como a Sumaúma (famosa árvore gigante da Amazônia)? Acontece que, ao queimar a 
vegetação, queima-se com ela cerca de 80% dos nutrientes de que precisam as plantas, 
e ainda acaba-se com as condições para a manutenção da microvida do solo. Pelo medo 
da escassez, a nossa sociedade só pensa em acumular determinados produtos e muito 
dinheiro, destruindo a abundância e a riqueza natural dos ecossistemas tropicais.

Copiar a natureza
Como se pode ver, o modelo que propomos não é apenas uma receita técnica, mas 

a reformulação das bases do pensamento que geraram as práticas agrícolas chamadas 
hoje de convencionais. Partiremos então do nosso melhor exemplo: as florestas nativas. 
Conhecendo seus processos, sua biodiversidade e sua evolução natural, aplicaremos 
em nossos agroecossistemas os princípios evolutivos que regem a vida. Os principais 
deles são a alta diversidade e a inter-relação.

Se num hectare de floresta nativa ocorrem 200 espécies vegetais, então, em nosso 
sistema cultivado podemos nos aproximar desta quantidade. Assim, por exemplo, 
plantaremos o milho, que não compete com o abacaxi, que coopera com o crescimento 
da goiaba, que favorece a copaíba, criadora de abundância, abundância geradora 
de vida, vida que se perpetua ciclicamente num processo complexo e dinâmico. Em 
linhas gerais, a metodologia consiste em reproduzir a sucessão natural, acelerando-
a, criando abundância de espécies, alta densidade e ótimas condições de solo. Isso 
pode ser feito com a seleção de espécies apropriadas para as condições específicas, 
levando-se em conta as características de solo, vegetação e clima. Então, definimos o 
que queremos produzir e planejamos os passos necessários para isso.

O requisito básico para os sistemas tropicais é a acumulação de matéria orgânica 
no solo. Para isso, podemos utilizar espécie pioneiras (aquelas que são as primeiras a 
trabalhar o solo, criando condições para a evolução do sistema). Algumas delas são 
conhecidas como adubo verde, pois tem alto teor de nutrientes em sua massa vegetal. 
O exemplo mais comum são as leguminosas. 

Outras pioneiras “amigas” são os capins, os mais indicados no caso de solos 
muito degradados. Importante também é manter a sucessão. Então, quando o ciclo 
das pioneiras encerrar-se, devemos ter as secundárias. Vale salientar que todas serão 
plantadas juntas de forma sistemática e plantaremos também as árvores do futuro, 
aquelas que crescerão lentamente e que viverão até algumas centenas de anos. 

Princípios de sustentação da Vida
Outro aspecto de grande importância é conhecer a arquitetura das plantas, isto é, os 

seus hábitos de crescimento e o porte que atingem, pois é através deste conhecimento 
que podemos fazer um arranjo espacial adequado, tal qual a floresta, onde num metro 
quadrado ocorrem várias espécies. Isto é o que chamamos de estratos da floresta: uma 
rasteira, uma herbácea, um sub-arbusto, um arbusto, uma árvore de porte médio, uma 
árvore de porte alto, as emergentes (aquelas que se sobrepõem) e ainda a trepadeira 
que abraça as demais.  

Uma das vantagens deste sistema é que numa mesma área podemos produzir as 
hortaliças, como a rúcula, as anuais, como o milho, as fruteiras secundárias, como 
mamão, e as fruteiras primárias, como o pequi e o jatobá, todas associadas a espécies 
nativas, gerando um sistema biodiverso e sustentável, que se auto-regula, eliminando 
o problema das chamadas pragas, que são indicadoras de falha no sistema.

Assim como a Permacultura em seu sentido amplo não apresenta receitas ou 
pacotes fechados, a agrofloresta também não é diferente. Portanto, cada caso deve 
ser resolvido localmente, com as espécies adequadas, respeitando-se as vocações 
regionais. Devemos seguir apenas os princípios que a regem, porque sustentadores da 
Vida. A intenção deste artigo é apenas lembrar a todos que existem formas diferentes 
de pensarmos a solução de nossos problemas, como preconiza a Permacultura. 

Cláudio Jacintho é permacultor e engenheiro 

florestal. Vive em Brasília, na chácara Asa Branca, 

sede do IPOEMA, Instituto de Permacultura: 

Organização, Ecovilas e Meio Ambiente

claudiocj@hotmail.com
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Primeiro estágio de SAF, construído em área de 

capoeira do Cerrado, com mandioca, tomate, 

girassol, abacaxi, bananeira, guandu, sementes e 

mudas de árvores de médio e grande porte.

Ilustração de SAF em estágio avançado, formando um 

dossel de floresta com árvores de porte alto.

Para saber mais:
www.agrofloresta.net
onde é possível encontrar vasta bibliografia e vídeos
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A alimentação na concepção ecológica assume uma dimensão ampla, propõe a 
construção de novos valores onde o pensamento e a prática devem estar integrados 
em uma ação consciente e planejada em sintonia com os ciclos da natureza.  Nessa 
perspectiva, somos parte de uma teia e interagimos com a dinâmica mantenedora da 
vida.  Esse paradigma requer um novo estilo de vida, a expansão da consciência nos 
planos físico, emocional, mental e espiritual para que através da ecologia profunda 
possamos nos conectar com a natureza, entender o seu funcionamento e colaborar 
com a evolução do planeta de forma harmônica.

Infelizmente, o ser humano ainda não se deu conta de que ele é parte da natureza 
e por isso desenvolveu um estilo de vida consumista e depredatório que está levando 
a humanidade à destruição.  A alimentação humana acompanhou esse pensamento 
reducionista e consumista, o que agrava mais as ações depredatórias da natureza e 
a exclusão social.  O modelo econômico vigente não é gerador de vida.  Tratando-se 
da produção de alimentos para a sobrevivência humana, observamos uma desco-
nexão profunda com as leis naturais.  O exemplo mais marcante é o desmatamento 
de grandes extensões de terra para a prática da agropecuária, principalmente para 
agriculturas extensivas como a soja transgênica, a cana-de-açúcar, o milho.

Os impactos causados por essas práticas se intensificam com o uso de agrotóxicos, 
hormônios, antibióticos, carrapaticidas, entre outros. 

Alimentação Ecológica

Ros’Ellis Moraes escreve 
sobre as tentações da

Ros´Ellis Maior Moraes é nutricionista, 

educadora ambiental e pesquisadora de 

alimentação viva e ecológica

rosellismoraes@yahoo.com.br
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Alimentos de origem animal 
 Precisamos avaliar se é saudável, sus-

tentável e ambientalmente correto a hu-
manidade se nutrir de produtos animais 
e derivados. A produção de alimentos de 
origem animal provocam uma exaustão 
crescente dos recursos naturais, há uma 
demanda cada vez maior de energia elé-
trica para a conservação destes produtos.  
As fábricas de embalagens aumentaram 
no mercado e se aperfeiçoaram para 
atender a necessidade de guardar ali-
mentos por longos períodos de tempo.  A 
maioria do lixo produzido pelo homem é 
originada de embalagens cada vez mais 
sofisticadas, usadas principalmente para 
armazenar alimentos. O mais grave é que 
a fome do planeta não está sendo resolvi-
da desta maneira. Ironicamente, grande 
parte dos cereais e da soja produzidos nas 
monoculturas é destinada aos animais 
confinados e não chegam à mesa dos mil-
hares de seres humanos famintos.

Em compensação, o ser humano está 
ingerindo uma alimentação que não é 
apropriada à sua natureza estrutural e 
energética e a conseqüência é o surgi-
mento de doenças degenerativas e raras. 
Exemplo relevante: o site do hospital do 
câncer recomenda evitar carne vermelha 
na prevenção e tratamento da doença.

Os quatro elementos
A energia que sustenta e gera a vida 

vem da interação dos quatro elementos; 
água, fogo, terra e ar.  Através do proces-
so da fotossíntese, a vida é estruturada e 

materialmente manifestada aqui no pla-
neta Terra.  Essa dinâmica de construção 
acontece em ciclos e sofre influências 
cósmicas (do Sol, dos astros, da Lua).

A escolha da alimentação com o ob-
jetivo de preservar a vida deve respeitar 
os ciclos da natureza, o equilíbrio dos 
ecossistemas e permitir que a energia flua 
livremente pelas cadeias alimentares.  
Uma forma didática para compreender-
mos esta proposta se baseia numa classi-
ficação antiga dos alimentos dividindo-os 
em quatro grupos: alimentos biogênicos, 
bioativos, bioestáticos e biocídicos.

Os alimentos biogênicos são aqueles 
que possuem o potencial máximo de 
energia vital, são os germinados, que 
estão numa fase de grande diferenciação 
celular possuindo informações capazes de 
regenerar e recuperar a nossa saúde.

Os alimentos bioativos são aqueles 
que ativam a vida.  A sua estrutura mo-
lecular está preservada e organizada para 
que o corpo possa utilizar a sua energia 
sem grandes desgastes.  São represen-
tados pelas frutas e verduras frescas e 
orgânicas.

Os bioestáticos são alimentos que 
perderam energia durante os proces-
samentos, sua estrutura molecular foi 
comprometida, as enzimas destruídas.  
O organismo para digeri-los necessita 
de um aporte maior de energia, por isso 
eles diminuem a vida.  São eles, alimen-
tos integrais que sofreram cozimentos 
prolongados ou que ficaram muito tempo 

Para saber mais:
www.agrofloresta.net
onde é possível encontrar vasta bibliografia e vídeos

armazenados e congelados.
Os alimentos biocídicos destroem a 

vida.  A sua produção provoca desequilí-
brios nos ecossistemas e degeneram a 
saúde do homem.  São eles: os alimentos 
industrializados que na sua produção 
receberam agrotóxicos, hormônios, con-
servantes e aditivos químicos, antibióti-
cos e outras substâncias tóxicas.

A dieta ecológica 
Os alimentos indicados para compor 

uma dieta ecológica são preferencial-
mente os biogênicos e os bioativos.  Os 
bioestáticos devem ser diminuídos na 
dieta e os biocídicos excluídos.

A alimentação ecológica está de 
acordo com os princípios da permacul-
tura, cujo objetivo é utilizar os recursos 
da natureza de forma consciente. Hoje, 
já dispomos de tecnologias sustentáveis 
que poderiam ser popularizadas e apli-
cadas em larga escala para reverter este 
quadro equivocado. A Permacultura reú-
ne este conhecimento.

A prática da alimentação ecológica 
requer uma nova maneira de viver e cui-
dar da natureza, capaz de provocar a mu-
dança de atitudes e a construção de uma 
sociedade justa onde o valor principal é o 
amor à vida.



Usuária de homeopatia há vinte anos, me surpreendi ao perceber que pouco sabia 
do seu poder, da sua grandeza. Quando comecei a ‘tratar” minhas filhas pequenas 
com homeopatia, esta era ainda uma prática pouco usual. Se encaixava bem nos va-
lores que,  como jovem mãe, eu buscava definir para minha incipiente vida adulta: 
alimentação natural, vida alternativa, medicina humanizada, sociedade igualitária. 
De qualquer forma, mesmo imbuída de tais valores, a homeopatia era para mim um 
tratamento “alternativo”.

Naquele momento eu ainda não tivera a oportunidade de vivenciar toda a sua 
riqueza e potencial, que somente há um ano atrás comecei a vislumbrar. E novamente 
uma surpresa: foi a homeopatia veterinária, filha mais nova desta ciência mais que 
bicentenária, que me trouxe uma nova forma de vê-la.

Do tratamento com as crianças e comigo mesma, contando sempre com o descrédi-
to e as broncas da família, passamos ao uso veterinário. Trabalhando há 20 anos com 
pecuária leiteira, meu marido começou a recorrer a este tratamento assim que o mesmo 
despontou no mercado da medicina veterinária. Foram cinco anos buscando inserir a 
homeopatia nas manhas e artimanhas da lida do campo. Novamente estávamos trab-
alhando com a idéia da homeopatia como tratamento, embora nem sempre tenha sido 
possível usá-la como tratamento exclusivo.

Até que conhecemos o trabalho que a Universidade Federal de Viçosa-MG está 
fazendo com os agricultores. Que não é simplesmente o ensino da homeopatia, mas 
uma proposta libertadora e humanitária de construção coletiva para uma nova socie-
dade. É a ciência a serviço da vida, com a vida. De uma vida digna, saudável e plena 
para todos, seja no campo ou na cidade. Nesta proposta não se usa a homeopatia, se 
é homeopata.

Nas palavras dos agricultores da região da Vertente do Caparão, Minas Gerais, que 
escreveram a Cartilha da Homeopatia com o apoio da Universidade Federal de Viçosa, 
“ser homeopata (homem ou mulher) de plantas e animais de criação ou solo implica 
em se ter conhecimento, consciência, respeito e ética no agir. O homeopata do meio 
rural interage com os fenômenos naturais, com os seres vivos, com os sistemas vivos 
das matas e com os sistemas vivos do solo. Por isso, temos reverência, disciplina, soli-
dariedade e fraternidade, visando mudanças úteis ao bem comum. O homeopata do 
meio rural vive o todo, a região, a propriedade. Entende a vida pulsando ao seu redor, 

Homeopatia Rural

Kátia Karam compartilha 
seus conhecimentos sobre
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nas plantas, animais, solos e água, do 
mesmo modo que entende a vida de seus 
filhos e filhas. Ser homeopata do meio 
rural significa pensar e agir pela cole-
tividade. Significa respeitar a eternidade 
dos processos vitais, qualquer que seja a 
crença ou denominação religiosa do seu 
semelhante e das pessoas que habitam 
sua comunidade.” 

A cura pelo semelhante
A homeopatia como prática popular 

tem base legal na lei nº 10.831, de dezem-
bro de 2003, que dispõe sobre a agricul-
tura orgânica no Brasil e recomenda a 
aplicação da homeopatia pelos produ-
tores rurais. A partir deste conhecimento 
é possível curar os sistemas vivos (seres 
humanos, plantas, animais e solos), sem 
ajuda de médico. 

A primeira lei da homeopatia é re-
sultado de uma grande descoberta: “o 
semelhante cura o semelhante”.  As out-
ras leis envolvem a experimentação nos 
seres sadios, o medicamento único e as 
doses mínimas diluídas e dinamizadas. 
Os preparados homeopáticos, feitos de 
animais, plantas, raízes, minerais, urinas 
etc,  estimulam o sistema de defesa dos 
organismos levando-os a combater vírus, 
fungos, bactérias e outros tipos de agen-
tes com os próprios meios.

Os nosódios
Bebendo da fonte em Viçosa, e tendo 

a felicidade de conhecer Alexandre Men-
donça da COOPASUL em Campinas do 
Sul/RS, que carinhosamente nos acom-
panhou à distância, chegamos, eu e 
meu marido, ao nosso primeiro nosódio, 
que “são homeopatias feitas a partir do 
agente causador da doença ou do dese-
quilíbrio”. 

Quando pegamos os carrapatinhos 
para fazer o primeiro nosódio que usaría-
mos para combatê-los, eu não pensava 
mais em tratamento e, sim, em filosofia: 
estava feliz por começar a ver a chácara 
como um organismo vivo completo e a 
usar os seus próprios recursos para buscar 
seu equilíbrio.

 Meus valores estavam finalmente 
integrados a uma prática. E não importa 
que neste momento eu esteja no campo, 
porque a idéia é a mesma, aqui ou na ci-
dade. Há sempre um longo caminho a ser 
percorrido, envolvendo as relações hu-
manas, sempre tão complexas, atuando 
dentro de uma dinâmica própria que 
tende à transformação constante. 

O conhecimento da homeopatia pode, 
pois, fazer parte do trabalho de todos 
aqueles comprometidos com a busca por 
uma vida mais saudável, mais digna e 
independente.

De acordo com a Cartilha de Homeopatia, para se chegar ao preparado 

homeopático, é preciso primeiro fazer a tintura.

Modo de fazer a tintura: pegue a planta devidamente limpa, coloque num vidro 

escuro e esterilizado na proporção de 40% da planta para 60% de álcool de 

cereais. Deixar de molho de dez a doze dias e depois coar a tintura.

Modo de fazer a homeopatia

Os dois processos necessários aqui são a diluição e a sucussão. Num vidro 

de 30ml, dilua 5 gotas da tintura em 20ml de uma mistura chamada de álcool 

70%, feita de sete partes de álcool cereal e três partes de água pura (destilada 

ou fervida durante trinta minutos, no mínimo) . A sucussão que acontecerá 

em seguida consiste simplesmente em bater o fundo do vidro cem vezes na 

palma da mão. 

A dinamização desta homeopatia é a CH1. Para fazer a CH2, siga o mesmo 

procedimento e, em vez da tintura, use 5 gotas da homeopatia CH1. Do CH2 faz-se 

o CH3, do CH3, o CH4, e assim por diante. Os preparados devem ser aplicados 

com pulverizadores.

Cuidados na produção, no uso e no armazenamento

0-  Não se deve colher a planta na lua nova nem em dias  de chuva. O horário 

ideal para a colheita é entre sete e dez da manhã.

1- Usar vidros de cor âmbar ou manter os vidros claros envoltos em papel 

escuro.

2- Não usar vasilha de metal ou alumínio na preparação. 

3- Não deixar a homeopatia perto de aparelhos eletroeletrônicos.

Aplicação nas plantas

Normalmente, usa-se a dinamização de CH5 o CH6. Para cada litro de álcool dilua 

6 ml de homeopatia. A diluição deve ser feita na hora da aplicação, nunca antes. 

Use um pulverizador e mantenha-o exclusivo para homeopatias. Depois do uso, 

lave-o bem com água e álcool.

Aplicação nos animais

A homeopatia deve ser fornecida junto com o sal mineral. Num balde, misture 

açúcar cristal com 45 gotas de homeopatia. Separadamente, espalhe 30 quilos de 

sal mineral sobre uma lona limpa e, por cima, derrame o conteúdo do balde. Em 

seguida, ofereça aos animais. 

É possível também pulverizar os animais ou jogar a homeopatia na caixa onde 

os animais bebem água, usando um gotejador que deverá conter 30 gotas de 

homeopatia diluídas em um litro de água. 

É importante lembrar que a homeopatia não contamina a produção. 

Portanto, depois do controle das pragas, faça a manutenção repetindo a dose 

periodicamente. 

Como fazer a Homeopatia

Para saber mais:
Cartilha de homeopatia - instruções práticas geradas por 
agricultores sobre o uso da homeopatia no meio rural.
Distribuição gratuita peelo Departamento de Fitotecnia da 
Universidade Federal de Viçosa
(31) 3899-2613
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O primeiro impulso artístico da humanidade nasceu da observação da natureza. 
Para sobreviver, transformar-se e evoluir, as sociedades primitivas dançaram o ritmo 
cíclico do universo. A dança era a imitação das formas e dos movimentos da natureza, 
daquilo que em Permacultura chamamos de padrões naturais. Como expressão 
simbólica, dançar era o reflexo tanto da regularidade terrestre quanto da celeste, sem 
esquecer-lhes o mistério, é claro.

O homem e a mulher antiga, na medida em que desvendavam as leis e os 
princípios de organização da realidade circundante, registrava-os no corpo através 
de movimentos rítmicos e significativos. A história de intimidade entre a dança e 
a linguagem dos padrões naturais nasceu antes que os seres humanos pudessem 
gravar suas descobertas em rochas, tecidos, tatuagens. Assim, memorizavam os novos 
conhecimentos e asseguravam a sua transmissão para as gerações futuras. Dançar era, 
essencialmente, comunicar-se. 

Com o passar dos tempos, novas formas de comunicação e métodos sofisticados 
de observação da natureza distanciaram a humanidade da experiência cotidiana 
do dançar e da capacidade de descobrir, com a paciência do olhar, os padrões de 
repetição da natureza. No entanto, identificar-se, pela dança, com o movimento e as 
forças naturais, para captá-los, imitando-os, continua sendo um modo de vida e uma 
necessidade primordial para os povos que vivem em contato íntimo com a natureza. 

A dança é uma das raras atividades humanas em que o ser humano está totalmente 
engajado: corpo, espírito e coração. Por isso, a arte de imitar a natureza através de 
movimentos rítmicos e repetitivos é uma virtude que torna o conhecimento definitivo, 
inesquecível. Bill Mollison, co-criador da Permacultura, disse o mesmo no livro 
“Introdução a Permacultura”. 

Alem do mais, a dança é para todos. As histórias contadas por ela são de domínio 
público e pertencem ao campo da participação geral, da colaboração instintiva, ao 
contrário do conhecimento produzido nos centros acadêmicos por pequenos grupos 
e representado por símbolos numéricos e alfabéticos. Estes, tomando emprestadas 
as palavras de Bill Mollison, “são facilmente esquecidos quando distanciados da 
experiência”.

Danças Sagradas 
da Natureza

O Grupo 
Rodas da Lua 
conta a 
história das

O Grupo Rodas da Lua é formado 

por dez dançarinas que realizam um 

trabalho de divulgação das danças 

circulares sagradas em Brasília. 

rodasdalua@yahoo.com.br
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A simbologia na agricultura
Historicamente, as danças são a forma 
autêntica dos rituais agrícolas dos povos 
indígenas, servindo para controlar as 
práticas de uso da terra e codificar os 
conhecimentos agrários. Dançando, 
a comunidade sente-se co-criadora 
da evolução do universo e em perfeita 
comunhão com os poderes divinos que 
fertilizam os campos, trazem as chuvas, 
multiplicam a colheita. Nas palavras do 
filósofo francês Roger Garaudy, “a dança 
torna o deus presente e o homem potente”. 
Por isso, é considerada sagrada.

Certamente, a existência de cultos e 
rituais agrícolas foi alvo de perseguição 
da Inquisição Católica, tanto mais 
porque estavam associados ao culto da 
Grande Mãe, identificada com a Mãe 
Terra, geradora e nutridora de todos 
os seres vivos. Historiadores sociais do 
período medieval mostraram como as 
cerimônias rurais foram estigmatizadas 
como feitiçaria e os praticantes, que eram 
principalmente mulheres, foram mortos 
ou levados ao obscurantismo.

Nas colônias dos Estados Absolutistas, 
as atividades de catequização dos co-
lonizadores portugueses e espanhóis 
em nome de “Deus, Ouro e Glória” 
alteraram as bases rituais e simbólicas 
da agricultura de populações nativas. 
Estas modificações transformaram 
e freqüentemente interferiram nos 
processos de geração e transferência dos 
conhecimentos agrícolas locais. Segundo 
o agroecólogo Miguel Altieri, em seu 
livro “Agroecologia – Bases Científicas 
para uma Agricultura Sustentável”, este 
processo, além de doenças, escravidão 
e da freqüente reestruturação das bases 
agrícolas das comunidades rurais, com 
propósitos colonialistas e mercantis, 
contribuiu para a destruição ou 
abandono de tecnologias “pesadas” tais 
como sistemas de irrigações, e também 
para o empobrecimento de tecnologias “
brandas”(cultivares,consórcios, técnicas 
de controle biológico e de manejo de 
solo) dos agricultores locais, as quais 
eram muito mais dependentes de formas 
culturais de transmissão.

No Brasil de hoje, à margem da história 
cultural e espiritual, os conhecimentos 
agrícolas dos índios ainda são heranças 

transmitidas de pai para filho através da 
dança. As danças africanas trazidas para 
o Brasil colonial pelos povos de língua 
banto e iorubá, vindos principalmente da 
Nigéria e do Benin, foram recriadas pelos 
escravos e preservadas pela vida em 
comunidade. Como na cultura indígena, 
as danças afro-brasileiras são sagradas 
e têm profunda ligação com a natureza e 
com os ancestrais.  

Na história do Brasil, a dança foi, 
entre os três povos que nos formaram, 
a maneira mais natural de integração. 
A carta de Pero Vaz Caminha revela 
que o primeiro encontro entre índios 
e portugueses aconteceu através da 
dança, pois não havia outra forma de 
comunicação: 

“Além do rio andavam muitos deles 
dançando e folgando, uns diante os 
outros, sem se tomarem pelas mãos. E 
faziam-no bem. Passou-se então para a 
outra banda do rio Diogo Dias, o qual 
é homem gracioso e de prazer. E levou 
consigo um gaiteiro nosso. E meteu-se a 
dançar com eles, tomando-os pelas mãos; 
e eles folgavam e riam e andavam com ele 
muito bem ao som da gaita.”

A boa ordem do mundo
Segundo Bernhard Wosien, coreógrafo 
e pesquisador alemão, a maioria das 
danças folclóricas tem o círculo como 
forma modelo. Mas existem outras 
traduções muito antigas da natureza, 
como as danças de espiral e o labirinto, 
que também preservam a circularidade 
e são metáforas perfeitas da circulação 
da vida na terra e da totalidade do ser 
humano, inspirando nos dançarinos o 
desejo de transformação e evolução. 

Aqui, como  no resto do mundo, 
as danças circulares têm a qualidade 
de estimular o sentimento coletivo, 
a solidariedade social e o espírito 
de cooperação. São uma espécie de 
linguagem social, especialmente entre 
negros e índios, e estão inseridas hoje, 
ao lado das danças circulares de outras 
tradições, no Movimento de Danças 
Circulares Sagradas, criado nos anos 70 
por Bernhard Wosien, difundido pelo 
mundo a partir de Findhorn, ecovila da 
Escócia.  

Como retrato dinâmico da história 
humana, as danças sagradas oferecem 
a toda pessoa a oportunidade de tornar-
se um dançarino, de abrir-se a um 
meio de conhecimento a um só tempo 
introspectivo e do mundo exterior. 

Ademais, através delas, irmanamo-
nos com povos distantes no tempo e no es-
paço e com os significados de seus rituais 
e celebrações. O valor disso, segundo Ana 
Barton, focalizadora de danças sagradas 
em Findhorn, é que “quando repetimos os 
movimentos realizados durante séculos 
por inúmeras gerações, despertamos da 
memória do planeta Terra o significado 
profundo de cada gesto”.

Para nós do grupo Rodas da Lua, que 
conhecemos a Permacultura, as danças 
circulares sagradas, nascidas da alma 
dos povos desde a pré-história, nos 
habilita a manejar a natureza, a intuir 
sobre as conexões possíveis entre um e 
outro elemento do nosso sistema, a mudar 
aquilo que nos é dado mudar com a força 
do nosso desejo e do nosso trabalho. Para 
aqueles que querem despertar em si esta 
parte essencial da vida, deixamos aqui 
um convite para que realizem, a qualquer 
tempo, a sincera linguagem do corpo.

Com quem dançar o Sagrado no Brasil 

Em Belo Horizonte, 
Cristiana Menezes  (cmenezes@microplanet.com.br)
William Valle ( williamvalle@hotmail.com)
Em Brasília, 
Grupo Rodas da Lua  (rodasdalua@yahoo.com.br)
Em Cuiabá, 
José Maria Melo (jmcmelo@terra.com.br)
Em Curitiba, 
Cibele Santos (cibele.santos@mais.sul.com.br)
Em Florianópolis, 
Marge  (margeop@terra.com.br)
Em Natal, 
Soraya de Luzia  (sorayadeluzia@hotmail.com)
Em Recife, 
Álvaro (alvaro@cenap.org.br) e 
Estela Gomes (estelagomes@uol.com.br)
No Rio de Janeiro, 
Patrícia Azarian (patriciaazarian@bol.com.br)
Em Salvador, 
Sirlene Barreto (sirlene@terra.com.br)
Em São Paulo, 
Marilda Donatelli (madonatelli@terra.com.br)
Renata Ramos (renata@triom.com.br)
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O que caracteriza de forma marcante 
a ação de um permacultor? Ao fazer o 
design de um assentamento humano, 
seja ele uma vila, um sítio ou uma casa 
na cidade, quais seriam as prioridades? 
Sempre que estou trabalhando em 
meu sítio, o Sete Lombas, na cidade de 
Criciúma (SC), lembro-me de uma frase 
do professor Jorge Timmermann, que me 
formou permacultor em 2001: “O principal 
trabalho de um permacultor é sistemati-
zar a água e alimentar o solo”. Bom, isso 
dá muito que pensar. 

Para explorar bem o tema vamos 
separá-lo em duas partes. Nesta edição, 
falarei sobre a sistematização da água. 
Noutra oportunidade, escreverei sobre 
a ação de alimentar o solo. Mas, desde 
já, procuraremos identificar as conexões 
entre água e solo.

A linguagem
Procurando usar uma linguagem mais 

retratadora do que descritiva, vamos 
utilizar um mapa mental que procura 
abranger as principais oportunidades de 
sistematização da água em todas as zonas 
de um assentamento humano.

Abordagem sistêmica
Para compreender a sistematização 

da água é necessário mais que esforço 
intelectual. É, antes de tudo, um exercí-
cio de profunda conexão com a natureza. 
Eu sinto que é, principalmente, perceber 
o ambiente em que vivemos como um 
lugar por onde a água deve passar, sendo 

aproveitada da melhor forma possível 
para, em seguida, tomar seu curso natu-
ral, igual ou melhor do que chegou, por 
causa da ação benéfica do permacultor.

Por que sistematizar a água
Porque dos 3% de água doce do pla-

neta, apenas 24% estão “disponíveis” 
para o consumo e esta parcela passa por 
constantes perigos e ameaças. Porém, 
antes de tudo, sistematizamos a água 
porque temos uma ética - cuidar do pla-
neta, cuidar das pessoas e partilhar os 
excedentes.

Além do mais, o nosso design só será 
válido se estiver de acordo com o seguinte 
princípio: “funções importantes devem 
ser supridas por pelo menos três elemen-
tos”. Afinal, podemos sobreviver algumas 
semanas sem comida, mas quanto tempo 
sobreviveríamos sem água? 

Por onde e como começar
Pela Zona Zero: a casa, a escola, o 

galpão etc. Tudo na Permacultura, do 
design à sua execução, começa pela Zona 
Zero e só depois passa para as zonas I, II, 
III, IV e V. Por uma questão de balanço 
energético. Imagine uma pedra caindo 
num lago. Que imagem lhe vem à mente? 
Uma série de anéis concêntricos que vão 
diminuindo de intensidade, certo? A 
Zona Zero, num assentamento humano, é 
exatamente o ponto de maior concentra-
ção e consumo de energia.

Como fazer? Aproveitando as águas 
da chuva, captadas por calhas no telhado 

A sistematização
das águas

Itamar Vieira desenha 
um mapa mental para

Itamar Vieira é permacultor em 

Siderópolis, SC, onde fica o Sítio Sete 

Lombas, projeto da Rede Permear

itamar@setelombas.com.br
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ou em paredes altas, filtrando e arma-
zenando em tanques ou outros meios à 
disposição, que sejam tão econômicos 
e eficientes quanto uma cisterna de fer-
rocimento. 

Separando as águas usadas na casa 
em águas cinzas e pretas. As cinzas, 
que saem das pias e chuveiros, devem 
ser conduzidas por tubos até os círculos 
de bananeiras ou até outros sistemas de 
bio-remediação. E as águas pretas, que 
saem dos sanitários, vão para uma bacia 
de evapotranspiração. Melhor ainda é ter 
na Zona Zero um sanitário seco, onde 
utilizamos água somente para lavar as 
mãos. Usar a água para empurrar cocô 
é, no mínimo, uma visão distorcida de 
conforto. Os sanitários secos, além de 
não poluírem as águas, ainda aproveitam 
ricos materiais, como urina, fezes e papel 
higiênico, gerando composto orgânico 
para alimentar sementes e plantas. Po-
dem ser do tipo compactos que cabe 
no banheiro tradicional ou também as 
“casinhas” com duas câmaras que ficam 
na área externa.

Zona I
Próximo da casa, é possível usar al-

gum sistema de irrigação na horta para 
compensar alguma situação de dese-
quilíbrio energético momentâneo ou por 
decisão de design. Aqui cabem algumas 
considerações importantes. Se as intera-
ções com a natureza forem desconsidera-
das no design, será preciso usar energia 
de fora do sistema. O uso de espécies 
pouco adaptadas ao clima e ao solo e 
de culturas fora de época, por exemplo, 
exigirá mais umidade e outras condições 
que o sistema não está preparado para 
fornecer de forma natural. É possível 
fazê-lo, mas temos que ter consciência 
das implicações energéticas. 

Neste caso, há soluções simples como 
o uso de quebra-vento, que diminui em 
muito o uso de água por evitar a desid-
ratação das plantas, e dicas preciosas 
como evitar a irrigação por aspersão 
em horários inadequados (sol intenso 
provoca a salinização do solo devido à 
rápida evaporação da água). É preferível 
fazer irrigação por gotejamento porque a 



água vai diretamente para as raízes, onde 
ela é mais necessária, sem criar oportuni-
dade para fungos e bactérias nas folhas 
e dispensando o uso de adubos diluídos, 
que são pouco eficientes.

Para completar o design da Zona I 
com chave de ouro, criando uma bela 
oportunidade de viver de maneira intensa 
a nossa relação com a água, a dica é con-
struir uma piscina natural para desfrutar 
das delícias de um banho sem culpas e 
sem medos. Numa piscina natural não 
há tratamento químico. Convivemos com 
plantas aquáticas e pequenos animais 
como se estivéssemos em lagos naturais.

Zonas II, III e IV
Elas não serão tratadas aqui individu-

almente porque os elementos a que farei 
referência podem estar localizados numa 
ou noutra, dependendo do design.

A declividade é um dos aspectos do 
terreno que mais influenciam na sistem-
atização da água. Desde a necessidade 
de reflorestamento nas partes mais altas, 
tanto para provocar a infiltração da água 
no solo, evitando escorrimento e erosão, 
como para evitar a mudança, menos per-
ceptível, dos níveis dos lençóis freáticos. 
Reflorestar também é sistematizar a água. 
Sem isso, as partes baixas viram charcos 
que afogam as raízes das plantas e as 
partes altas viram morros carecas sem 
nenhuma fertilidade. 

Outra estratégia é construir canais e 

panelas de infiltração. Isso faz com que 
a água fique mais tempo no terreno, pro-
movendo a fertilidade em alguns locais 
do terreno pela ação da gravidade e pelo 
acúmulo de matéria orgânica. O exce-
dente pode ser armazenado em açudes e 
tanques, tanto para irrigação como para 
os animais.

A aqüicultura pode acontecer nos 
charcos naturais ou artificiais para cul-
turas adaptadas, como o arroz e outras. 
As chinampas, no entanto, precisam ser 
mais estudadas. Quando sei de chinam-
pas sendo construídas com tratores, fico 
pensando: como será que os astecas 
construíam as suas? Na Permacultura, se 
alguma técnica demanda muito trabalho 
ou altos custos, há algo de errado. Mas 
esse é um assunto para outra prosa.

Zona V
Aqui não há nada para fazer, apenas 

deixá-la seguir seu rumo natural, ob-
servá-la e procurar compreendê-la. Mas 
podemos, se necessário, coletar algumas 
sementes e, em caso de ameaça, proteger 
as nascentes de água. 

O mapa mental que está exposto aqui 
pode servir de ponto de partida para 
qualquer permacultor que esteja inici-
ando a sistematização das águas. Mas 
ele é, principalmente, uma base que deve 
expandir-se com a troca de idéias entre 
aqueles que estão interessados em apren-
der a fluir com as águas.

24



O imperativo sócio-ambiental, as novas exigências da sociedade e os papéis que 
deve assumir o Estado diante do desafio de apoiar estratégias de desenvolvimento sus-
tentável passaram a exigir uma nova Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater. A par-
tir da crítica aos resultados da Revolução Verde a ao modelo de extensão rural baseada 
na Teoria da Difusão de Inovações, chegou-se à conclusão que cabe aos aparelhos de 
Estado contribuir para a construção de outros estilos de desenvolvimento rural e de 
agricultura, capazes de assegurar melhores condições de vida para a população rural 
e urbana. Os cenários atuais indicam que as ações dos serviços públicos de extensão 
rural (de entidades vinculadas ou não ao Estado) devem ser pautadas pelo uso de 
metodologias participativas e os agentes externos devem desempenhar um papel de 
facilitadores de processos de desenvolvimento rural. 

Assim mesmo, as ações extensionistas devem privilegiar o potencial endógeno, 
captando o conhecimento local e estimulando o uso de recursos que estejam mais 
acessíveis aos agricultores. Ao contrário da prática convencional, estruturada para 
transferir pacotes tecnológicos, a nova Ater pública requer uma ação que parta do 
conhecimento e análise dos agroecossistemas e que proponha alternativas basea-
das em princípios que aproximem a Agronomia da Ecologia a partir de um enfoque 
holístico e sistêmico.

Extensão Rural Agroecológica
A introdução deste conceito e as mudanças institucionais sugeridas neste artigo 

pretendem constituir-se numa contribuição para a nova Extensão Rural pública, que 
deve estabelecer novo tipo de compromisso com os seus beneficiários e com os re-
sultados sócio-ambientais de sua intervenção. Isto exige um novo profissionalismo, 
centrado em uma prática que respeite os diferentes sistemas culturais, contribua para 
melhorar os patamares de sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas e asse-
gure a produção de alimentos limpos, com melhor qualidade biológica, e acessíveis 
ao conjunto da população.

É sabido que a noção de desenvolvimento sustentável supõe o estabelecimento de 
estilos de agricultura sustentável, que não podem ser alcançados unicamente através 
da transferência de tecnologias. De fato, a transição agroecológica em curso indica 
a necessidade de construção de conhecimentos sobre distintos agroecossistemas e 
variedades de sistemas culturais e condições econômicas, o que determina que a ex-

Cidadania
para o campo

Roberto Caporal quer 
revolucionar a Extensão Rural 
pública e propõe
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tensão rural, como um dos instrumentos 
de apoio ao desenvolvimento rural, adote 
objetivos, estratégias, metodologias e 
práticas compatíveis com os requisitos 
deste novo processo.

Embora não haja consenso sobre o 
conjunto de elementos envolvidos ou so-
bre uma nova teoria para o desenvolvim-
ento rural, algumas questões-chave estão 
colocadas para as entidades de extensão 
rural do Brasil, entre as quais cabe desta-
car: o programa Fome Zero, que exigirá 
uma maior e mais qualificada produção 
de alimentos; a necessidade de geração 
de ocupações agrícolas e não agrícolas 
no meio rural; o apoio aos setores mais 
debilitados da população rural, de modo 
a garantir melhorias da qualidade de 
vida desta população; a realização de 
ações capazes de melhorar o acesso dos 
agricultores familiares às políticas públi-
cas em geral; e, sem dúvidas, a adoção de 
estratégias participativas e democráticas 
que incluam o imperativo de proteção 
ambiental, conservação dos recursos nat-
urais e produção de alimentos sadios.

Co-evolução social e ecológica
 Neste novo enfoque extensioni-

sta, a Agroecologia deve ser entendida 
como a ciência ou disciplina científica 
que apresenta uma série de princípios, 
conceitos e metodologias para estudar, 
analisar, avaliar e desenhar agroecos-
sistemas sustentáveis, com o propósito 
de permitir a implantação de estilos de 
agricultura e de desenvolvimento rural 
com maiores níveis de sustentabilidade 
no curto, médio e longo prazos. Por 
outro lado, e sob um ponto de vista 
mais restrito, a Agroecologia fornece um 
novo instrumental aos extensionistas, na 
medida em que se refere ao estudo de 
fenômenos puramente ecológicos que 
ocorrem no âmbito dos cultivos (relação 
predador com a presa, competição entre 
os cultivos e as ervas invasoras, entre out-
ros), o que traduz o enorme potencial de 
aplicação deste campo de conhecimentos 
para resolver questões tecnológicas na 
agricultura, favorecendo assim o desenho 
e a gestão de agroecossistemas susten-
táveis. Assim entendida, a Agroecologia 
proporciona as bases científicas para 

apoiar o processo de transição a estilos de 
Agricultura Sustentável nas suas diver-
sas manifestações: Ecológica, Orgânica, 
Biodinâmica, Agroecológica, Regenera-
tiva, Baixos Insumos Externos, Biológica, 
entre outras. 

Como ferramenta orientadora da 
intervenção extensionista, a Agroeco-
logia aporta elementos para o manejo 
ecológico dos recursos naturais e para 
apoiar processos de ação social cole-
tiva, de caráter participativo, além de 
um enfoque holístico e de uma estratégia 
sistêmica, de forma que permite recon-
duzir o curso alterado da co-evolução 
social e ecológica, mediante um con-
trole das forças produtivas que estanque 
seletivamente as formas degradantes e 
espoliadoras da natureza e da sociedade. 
Em tal estratégia, joga um papel central 
a dimensão local como portadora de um 
potencial endógeno que, por meio da 
articulação do saber local com o conhe-
cimento científico, permite a implemen-
tação de agriculturas alternativas poten-
cializadoras da biodiversidade ecológica 
e da diversidade sócio-cultural. 

Educação para a transformação 
A Extensão Rural Agroecológica seria, 

portanto, um processo de intervenção 
de caráter educativo e transformador, 
baseado em metodologias de investiga-
ção-ação participante que permitam o 
desenvolvimento de uma prática social 
mediante a qual os sujeitos do processo 
buscam a construção e sistematização 
de conhecimentos que os leve a incidir 
conscientemente sobre a realidade, com 
o objetivo de alcançar um modelo de 
desenvolvimento socialmente eqüitativo 
e ambientalmente sustentável, adotando 
os princípios teóricos da Agroecologia 
como critério para o desenvolvimento e 
seleção das soluções mais adequadas e 
compatíveis com as condições específicas 
de cada agroecossistema e do sistema 
cultural das pessoas implicadas em seu 
manejo. A adoção de tal conceito pode 
também contribuir para fortalecer os 
processos de resistência que caracter-
izam as lutas históricas dos agricultores 
familiares, ante as tendências gerais e 
ameaças do desenvolvimento capitalista 

no campo.
Trata-se de estabelecer um novo 

enfoque, que qualificaremos como de 
“institucional participativo”, no qual se 
mantenha o espaço institucional público 
do aparato extensionista, tirando dos 
governos e da organização de extensão 
o controle absoluto sobre as decisões 
da empresa, que até agora o exerceram. 
Deste modo, este enfoque exige uma par-
ticipação efetiva, tanto dos beneficiários 
como dos demais atores sociais interes-
sados nos processos de gestão e plane-
jamento das atividades das entidades 
governamentais e não governamentais 
que utilizam recursos públicos, assim 
como uma mudança nas variáveis pelas 
quais se mede o êxito dos programas e 
os procedimentos para a avaliação dos 
serviços de extensão rural.

A ação da extensão rural em apoio 
a estratégias de desenvolvimento lo-
cal e à transição em direção a estilos de 
agricultura sustentável precisa partir do 
entendimento da agricultura como um 
processo permanente de aprendizagem e 
aplicação prática e que considere que a 
co-evolução natural do homem com seu 
meio ambiente e as transformações dos 
agroecossistemas têm lugar dentro de um 
sistema planetário finito, de modo que 
alguns recursos naturais, uma vez uti-
lizados no processo de desenvolvimento, 
não estarão disponíveis por uma segunda 
vez, o que exige nova abordagem do de-
senvolvimento rural. 

Aprendizagem social
A nova Ater pública precisa tratar os 

temas da sustentabilidade e da agricul-
tura desde a perspectiva de uma “cons-
trução social”, centrando sua atenção na 
concepção de aprendizagem social. Ou 
seja, reconhecendo que os agroecossiste-
mas se constroem de diferentes formas, 
dado que os discursos sobre a natureza 
e as práticas agrícolas de diferentes gru-
pos sociais estão afetados pela história, a 
economia, a tecnologia, a ciência, assim 
como pelos mitos, crenças e conhecimen-
tos locais que influenciam na relação 
entre natureza e cultura.

Isso determinaria, ademais, a dimen-
são de temporalidade do modelo a ser 
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adotado, isto é, se sustentabilidade tem a 
ver com as futuras gerações, logo, a tran-
sição agroecológica deve considerar, em 
primeiro plano, a necessidade de reduzir 
os efeitos entrópicos inerentes à trans-
formação dos ecossistemas naturais que 
ocorrem não só nos processos produtivos 
agrícolas, ainda que também neles, assim 
como evitar o desperdício dos recursos 
naturais esgotáveis e de energia, ambos 
necessários para manter os ciclos produ-
tivos no futuro. Então, a nova Ater deve 
atuar propondo e apoiando a transição a 
estilos de agricultura sustentável, enten-
dida como o resultado de um processo de 
aprendizagem, o que implica na neces-
sidade de entender-se a importância 
das relações sociais e dos compromissos 
individuais e coletivos que determinam 
a forma como os homens intervêm na 
natureza, assim como os processos que 
adotam para a transformação da natureza 
em bens de consumo, e qual o significado 
destes bens para a sociedade ou grupo 
em questão. Portanto, não se pode falar 
de agricultura sustentável desde uma 
perspectiva de pacotes tecnológicos, de 
modo que a ação extensionista deve ser 
pautada por uma iniciativa persistente 
e destinada a melhorar as relações dos 
homens entre si e destes com a natureza, 
respeitando os limites ecossistêmicos.

Mudanças institucionais necessárias
O planejamento, acompanhamento e 

avaliação do trabalho extensionista se-
riam tarefas realizadas de forma conjunta 
por técnicos e agricultores, em diferentes 
níveis (regional, municipal e na comu-
nidade, por exemplo), considerando 

sempre os aspectos relativos às condições 
locais e adotando perspectivas de médio 
e longo prazo, pois só assim é possível 
entender a efetiva participação e a busca 
do desenvolvimento rural sustentável.

A missão historicamente atribuída à 
atividade extensionista, que esteve base-
ada na transferência de tecnologias para 
aumentar a produção e a produtividade, 
deverá dar lugar à tentativa de integrar 
as metas de produção agrícola com os 
aspectos sociais, ambientais, culturais, 
políticos e éticos do desenvolvimento 
sustentável. 

O agir através de grupos é um as-
pecto fundamental, inclusive se diz que 
uma especial característica desta mu-
dança para práticas mais sustentáveis é 
a importância dos grupos, o que exigirá 
que os facilitadores sejam, além de tec-
nicamente bem treinados, capacitados 
para que desenvolvam as habilidades 
necessárias para atuar com grupos e 
organizações. Quando são utilizados o 
Diagnóstico Rápido Participativo e outros 
métodos participativos, extensionistas 
e investigadores têm a oportunidade de 
trabalhar em conjunto, formando uma 
mesma equipe. Eles trocam experiências 
e conhecimentos e alcançam algum tipo 
de consenso com os agricultores sobre o 
que é mais necessário. Ademais, os agri-
cultores participantes tendem a confiar 
mais nos profissionais e na possibilidade 
de que estes lhes ajudem “sem impor 
soluções”. 

Nem sempre o que pensamos e esta-
belecemos como necessidades dos indi-
víduos e grupos assistidos corresponde às 

necessidades sentidas por eles mesmos, 
de modo que o agente deveria estar, 
cotidianamente, buscando identificar os 
valores próprios dos beneficiários. 

O novo profissional deverá ter em 
conta que não se trata de uma tarefa 
fácil. Ao contrário, será preciso enfrentar 
o desconhecido, com situações complex-
as, com processos que exigem interação. 
Por isso mesmo, é importante que adote 
uma formação mais multidisciplinar ou, 
pelo menos, amplie aspectos formativos 
que levem-no a uma maior capacidade 
de dialogar com outras profissões e in-
teragir com outras disciplinas. A Perma-
cultura aparece aqui como um caminho 
promissor, pois oferece as ferramentas 
necessárias à multidisciplinaridade.

Extensão rural para os excluídos
Com respeito aos beneficiários, todas 

as tendências indicam que a realidade 
atual não recomenda que a extensão 
rural pública siga mantendo uma posição 
neutra. Atualmente, tanto no Brasil como 
em outros lugares, está se formando um 
consenso de que os serviços públicos de 
extensão devem atender com exclusivi-
dade às famílias rurais que trabalham em 
regime de agricultura familiar e, dentro 
deste conjunto, estabelecer prioridade 
para a ação junto às mais excluídas, mais 
pobres, mais afastadas das condições 
mínimas de desenvolvimento humano e 
material.

Reforça-se, portanto, a necessidade 
de mudar o paradigma extensionista, de 
modo que aquilo que propomos acima, 
possa vir a ser incorporado ao que-fazer 
diário dos agentes de Extensão Rural.

Foto Sérgio Pamplona

Assentados do DF e entorno recebem formação em 

Agroecologia do Grupo de Trabalho e Apoio à Reforma 

Agrária da Universidade de Brasília.
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Os permacultores do MST
Os assentados estão entre os milhões 

de brasileiros e brasileiras que, da 
infância até a terceira idade, vivem e 
trabalham no campo de modo distinto 
do mundo urbano, com raiz cultural 
própria, maneiras diferentes de ver e se 
relacionar com o tempo, o espaço, o meio 
ambiente, a comunidade, o trabalho e a 
educação. No entanto, a nova geração 
está sendo deseducada para viver no 
campo, perdendo sua identidade de raiz 
e seu projeto de futuro. Nós, educadores, 
queremos garantir a crianças, jovens e 
adultos o direito de aprender da sabedoria 
de seus antepassados e de produzir novos 
conhecimentos para per-manecer no 
campo. 

O ensino da Permacultura para as-
sentados surgiu do nosso desejo de 
educadores e permacultores de imprimir 
mudanças na educação do campo a fim 
de que ela se realize como instrumento 
de participação democrática e de luta 
pela justiça social e pela emancipação 
humana.

Em 2000, o Centro de Ciências da 
Educação da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC foi convidado pelo MST para 
desenvolver um projeto de educação em 
assentamentos e acampamentos da zona 
rural catarinense no âmbito do Programa 
Nacional de Educação da Reforma Agrária. 
O PRONERA é uma parceria do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário com o INCRA 
e o Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras – CRUB, cujo principal objetivo 
é o desenvolvimento de ações educativas 

que promovam o desenvolvimento 
sustentável nos assentamentos das áreas 
da reforma agrária

Em três anos, foram alfabetizados e 
escolarizados 2.080 homens e mulheres. 
O projeto consiste na capacitação de 
educadores vinculados ao MST para que 
cada um deles alfabetize e escolarize, até 
a quarta série do ensino fundamental, 
companheiros jovens e adultos de seus 
assentamentos. Este trabalho envolve 
sujeitos com repertórios variados. De um 
lado a universidade, onde professores e 
capacitadores têm uma vivência urbana 
e acadêmica, vivendo um cotidiano 
intenso, com ritmos ditados pelo 
relógio e pelo calendário escolar. De 
outro, os educadores do MST, com suas 
atividades camponesas, sua organização 
social e política intensa vivendo ciclos e 
calendários da terra – hora de plantar, 
hora de colher. A meio caminho se 
desenvolve o diálogo, a troca, o cres-
cimento e a aprendizagem, seguindo os 
objetivos propostos para a educação de 
jovens e adultos, que abrange disciplinas 
curriculares.

O grupo atual, de 74 educadores, que 
está alfabetizando e escolarizando em 
torno de 1.480 agricultores assentados 
ou acampados no estado, fazem com 
Jorge Timmermann, permacultor 
diplomado do IPAB – Instituto de 
Permacultura Austro-Brasileiro, o curso 
de Permacultura, Design e Consultoria 
(PDC). Como resultado, os educandos 
estão buscando atuar como sujeitos 

autônomos na construção e ocupação 
dos seus espaços.

A opção da coordenação do Pronera 
pelo PDC para os educadores do MST foi 
devido à proposta da Permacultura em 
criar e desenvolver sistemas autônomos, 
independentes de insumos externos e 
responsáveis pela manutenção do homem 
no campo, com uma vida saudável, 
digna e responsável. Os princípios éticos 
da Permacultura foram o ponto comum e 
inicial nesta parceria. Por estar pautada 
por uma ética comum, esta parceria 
promete muitas outras ações conjuntas, 
já que nós, permacultores, temos como 
estratégia manter um vínculo de troca, 
comunicação e assessoria com aqueles a 
quem ensinamos.

Os novos permacultores certamente 
terão grandes possibilidades de ação, 
tanto individuais quanto conjuntas, 
já que a organização social e política 
dos assentamentos estimula vínculos 
entre eles, trocas de experiências e um 
aprendizado constante sobre o que 
deu certo e o que pode ser melhorado. 
Neste caminhar, será uma grande e 
alegre vitória acompanhar as conquistas 
da autonomia destes sujeitos, novos 
trabalhadores com terra, saúde, paz 
e muitas lições de sustentabilidade e 
solidariedade para quem quiser ver.

Lucia Lenzi e Suzana Maringoni estão ajudando a formar

Suzana Maringoni é educadora e perma-

cultora do IPAB

suzana@permacultura.org.br

Lucia Lenzi e coordena o Pronera pela 

UFSC. lucialenzi@hotmail.com
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Os permacultores do MST
São quase 11 de uma manhã refrescada pela chuva que caiu há pouco. O batelão faz 

a primeira parada na confluência do Juruá com o Juruá-mirim. Os acontecimentos su-
cedem-se tênues, quase imperceptíveis, liquefeitos na existência concreta do rio que 
tudo preside por aqui. E, no entanto, são muitos, quase infindáveis e cheios de minú-
cias, armando uma rede sonolenta e preguiçosa na memória. O rio em seu ritmo lento, 
se abrindo para receber inumeráveis afluentes, convida o pensamento a permanecer 
no caos original, embotado pelo apelo da paisagem que escorre diante dos olhos. E, no 
entanto, é preciso ver e pensar. Por isso decido escrever. 

Desde ontem à noite, quando embarcamos em Cruzeiro do Sul, a bordo do batelão 
dirigido por seu Helival e comandado pelo desembargador Arquilau, as coisas minu-
ciosas e grandiosas alternam-se num ritmo que dificulta apreendê-las. Mas desconfio 
que a grandiosidade de uma experiência como esta se esconde talvez por detrás da 
capacidade de perceber o minucioso e aparente insignificante. 

A grandeza da minúcia: há de se começar por colocar ordem no caos primordial. 
A proposta inicial, verdadeiro chamado ao princípio de realidade, partiu do experi-
mentado expedicionário, o jornalista Élson Martins, navegador antigo dos altos rios. 
Então iniciamos a usar o tempo primeiro da quinzena de dias que passaremos juntos 
a organizar o espaço no barco que nos levará a navegar o Juruá pleno de inverno. Nos 
preparamos como noivos no dia do casamento, a esperar que o rio nos aceite benevo-
lente em suas águas fartas. Somos pretendentes a que o rio nos aceite como viajantes 
e observadores. Veremos se aceitará nossosw olhos pousando sobre ele, o povo e o 
mistério que ambos guardam em suas margens.

Busco na singeleza do fato físico e geográfico a primeira lição para o aprendizado 
que o rio e a floresta impõem: precisamos todos encontrar nossas margens. Parece 
simples, mas não é, aprender a partilhar o exíguo espaço do batelão entre 15 pessoas. 
Mas como em todo bom fevereiro, o Juruá está cheio e transbordante feito nosso barco 
e nos ajuda a compreender que só solidários e generosos poderemos prosseguir.  A 
água barrenta escorre cálida, e é também cálida que encontra nossos corpos e almas. 
Nenhum tormento atinge nosso espírito de grupo. Seguimos, o rio e nós, neste inverno 
tropical, serenos, mas cheios de vitalidade. Que em nós se traduz na vontade de ver, 
conhecer e respeitar a diferença. 

Com a percepção embotada pelos preconceitos da urbanidade, fica difícil com-
preender a florestania, essa lição de civilidade com a qual o pequenino Acre anda 
brindando o país e o mundo. Desde a década de 70, na confluência dos interesses da 

As curvas do rio
e a Florestania

Maria Maia apresenta o diário da expedição à Foz 
do Breu e descreve
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mariasmaia@hotmail.com
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cidade e da floresta, o Acre tem aprendido - e agora já anda a ensinar - a convivên-
cia eterna do homem com sua margem. Aqui, o sacrifício de Wilson Pinheiro e Chico 
Mendes, inaugurou uma nova disposição nos povos da floresta – índios, seringueiros 
e ribeirinhos. Disposição que culminou com a emergência de uma liderança sensível 
às questões sociais e humanas de seu povo, soprando os ventos da mudança quase dez 
anos antes dele refrescar todo o país. 

Florestania nada mais é do que a cidadania para a parte de seu povo que prefere 
viver imerso no mistério da floresta. Foi um duro embate até que o Acre conquistasse 
governantes capazes de compreender que os povos da floresta preferem permanecer 
na floresta, desde que dela consigam extrair com seu trabalho uma existência digna, e 
que o poder público faça chegar até ela saúde, educação, políticas públicas, enfim. Foi 
um duro aprendizado até que se percebesse que o povo da floresta atravessou diversos 
sistemas de exploração, os ciclos da borracha, mas não abandonou a maneira de viver 
com a floresta uma relação de respeito. Ou seja, viver de forma auto-sustentada ex-
traindo da floresta a sobrevivência, mantendo-se guardião da biodiversidade. Foi um 
longo aprendizado até que os povos da floresta conseguissem eleger representantes 
que respeitassem sua vontade de viver de forma auto-sustentada. E é precisamente 
isso que o Acre ensina para o mundo com o seu Governo da Floresta.  

Mas antes mesmo de tentar decifrar a florestania, em sua briga com os conceitos 
e preconceitos construídos na cidade, vou me dedicar aqui a um exercício anterior: 
pousar meus olhos embotados na eterna briga do rio com a floresta. O rio segue ar-
rastando ora uma, ora outra margem, num movimento cíclico que acaba por modificar 
permanente a floresta que o delimita. Enquanto em uma margem o rio avança sobre 
a floresta dissolvendo em seus barrancos sumaúmas centenárias, no lado oposto, in-
variavelmente a mata avança contra o rio, recompondo aos poucos com a frágil im-
baúba, na areia das praias que se formam nas curvas do rio, o esplendor do verde que 
voltará a ser mata centenária. Nessa luta vertiginosa e contínua, leito do rio e floresta 
são permanentemente redesenhados e o navegante entontece. As curvas sucedem-se: 
a lua cheia que vemos a oeste, instantes depois desponta a leste. O viajante não sabe 
é que aquela curva, alguns anos mais tarde não mais estará naquele lugar. Outras e 
outras virão sinuosas, redesenhando continuamente o leito do rio eterno.  

Como lápis e borracha nas mãos do criador, a chuva que cai nos rios desenha e 
apaga, ao sabor do desejo de encontrar a perfeição, o contorno de rios, lagos e flo-
resta. Como no poema da Dora Vasconcelos musicado por Villa-Lobos para a sinfonia 
A Floresta do Amazonas, “o rio bebeu a nuvem do céu”. O ritmo da chuva, que alcança 
em fevereiro a plenitude, marca o ápice do movimento perpétuo de troca em margens 
e rio. Caindo duas, três vezes por dia, a chuva engravida o rio que arrebenta sobre o 
barranco arrastando a floresta em uma margem, enquanto na outra, a floresta avança 
impávida sobre o rio. 

Uma samaúma enche por alguns segundos meus olhos com sua copa gigante, no 
grande travelling que o barco estabelece ao navegar. Imponente, exibe-se ereta à bei-
ra do barranco. A chuva que se anuncia na nuvem escura, dentro em pouco tombará 
sua altivez de árvore madura. Pouco mais ela se juntará à massa líquida correndo em 
direção e acabará diluindo toda solidez e brancura no ocre do rio. Os peixes, abun-
dantes, agradecerão o húmus que os sustentam. Pequenos redemoinhos formam-se na 
água, trazem em seu centro minúsculos galhos, fragmentos de árvores passadas.  

O rio não se deixa capturar por pretensões poéticas. A poesia exige síntese e con-
cisão, e não há nada menos sintético do que o eterno e lento escorrer da água rede-
senhando continuamente as margens. Fio curvo, móvel e contínuo sempre tingindo de 
ocre o verde da floresta, o que permanece constante é a sinuosidade do rio, a exube-
rância da mata e a vontade férrea do povo ribeirinho em continuar fazendo parte do 
mistério.Com os olhos e o coração bem abertos, eu aqui do barco rio para o rio e sigo 
em paz.

Foto Maria Maia
Crianças Ashaninkas
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