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E por falar em Educação Sustentável o que eu posso dizer são testemunhos referentes as 

minhas bases pedagógicas firmadas na arte educação ambiental e no design de 

permacultura. Este foi o meu caminho de aprendizado, a pedagogia própria que criei 

estudando conceitos sistêmicos na oceanografia, pedagogicamente me licenciando em artes 

visuais, também uma pós-graduação em docência em sustentabilidade, e minhas andanças 

de conhecimento com passagens, outras morando e trabalhando em pelo menos 3 institutos 

de permacultura no Brasil. 

 

Ainda acrescento neste portfólio de minha alfabetização ecológica, minha interação com um 

coletivo de Permacultores a mais de 10 anos, o Permacoletivo 

(www.permacoletivo.wordpress.com), no qual ajudei a fundar. E soma-se ainda a experiência 

prática, mais 2 estações de permacultura no Sul, que já estruturei, a Casa Colméia 

(www.casacolmeia.wordpress.com) e o Ecosítio Nova Terra  

(www.ecositionovaterra.wordpress.com) e minhas andanças pelas escolas do Brasil  

desenvolvendo o Programa Permacultura na Escola 

(www.permaculturanaescola.wordpress.com)  já a mais de uma década. 

 

Então esta bagagem de experiências já me evidenciou que a permacultura combina 

perfeitamente com a educação sim, e aliás, em todos os seus níveis, do maternal à pós 

graduação, abrangendo crianças, jovens, adultos e idosos.  Ela combina com uma educação 

que tem a responsabilidade com a vida e o cuidado, o que deveria ser princípios básicos para 

qualquer sistema pedagógico. 

 

Uma educação para a sustentabilidade atualizada passa por certo pela Permacultura, pois as 

duas caminham na mesma direção, tanto a sustentabilidade como a educação devem ser 

pensadas ao longo prazo e não só a curto tempo, do imediato. Elas são desenvolvidas e 

testadas experimentalmente pelo menos ao longo de décadas, onde demonstrarão se irão 

perpetuar em culturas ao longo do tempo. A cultura se forma com a educação, só um 

processo de educação sustentável pode criar uma cultura sustentável, e isso leva tempo e 

tem que durar. Permacultura é educação ambiental prática, viva e profunda. 

 

Para se criar um vínculo pedagógico entre a fundamentação teórica com o desenvolvimento 

prático precisa de estímulo diário e ao longo do tempo, precisa de protagonismo imediato e 

continuidade. Vejo como um ciclista atento que pedala sua bicicleta sempre alternando seu 

campo de visão, enxergando o que está próximo e o distante, o terreno que passa próximo 

ao seu pneu e o horizonte que se revela ao longe. Assim como ele, metaforicamente,  

visualizar o presente e pré visualizar o que vem mais a frente, é fundamental para não cairmos 

em buracos próximos e nem pegar um caminho sem saída no futuro insustentável. 

 

Mas a permacultura é incrível mesmo pois com ela nós os aproximamos dos padrões da 

natureza aprendendo uma nova abordagem das coisas, uma visão mais sistêmica, toda 
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conectada, ecológica, muito diferente do sistema educacional convencional vigente que está 

ai todo fragmentado , onde aprendemos assim, em caixinhas compartilhadas a anos. 

 

Aprender a forma e a função dos padrões naturais faz despertar a curiosidade pela perfeição 

do mundo natural. No faz sentir parte deste mundo e nos suscita qual seria mesmo o nosso 

papel nessa imensa teia cósmica da vida. 

. 

Com a permacultura por exemplo, um lindo processo educativo pode ser iniciado com o 

princípio da vida que na natureza  expressa pelas suas sementes, pequenos embriões de 

energia e vida que está contida nos vegetais. A partir do conhecimento da importância das 

sementes como valiosos depósitos de energia na natureza, fica interessante para a criança 

acompanhar, assim como sua vida se desenrola, o desenvolvimento daquele ser no qual o 

aluno vai interagir, vai conhecer, vai semear, vai cuidar e acompanhar todas as suas etapas 

de vida, até o florescer e a vinda dos frutos e novamente as sementes, fechando todo o ciclo 

da vida. 

 

Com um bom embasamento teórico, o trabalho com permacultura na educação pode ser 

guiado por seu próprio arcabouço conceitual e metodológico. As éticas de cuidado, os 

princípios de design da permacultura e a Flor da Permacultura podem ser usados como 

potentes bússolas pedagógicas, que norteará currículos, projetos e ações que considerem 

todas as facetas e abordagens da cultura da sustentabilidade. Então assim, podemos usar 

seus princípios como ferramentas do pensamento para planejamento das ações educativas, 

dos espaços escolares e da gestão pedagógica da escola, orientados pelo design. Com isso 

estaremos contemplando diversos conceitos como, cidadania, responsabilidade, senso ético, 

justiça ecológica, cooperação comunitária e transformação social. 

 

Além disso, como ciência de Design a permacultura trabalha de forma a conceber projetos, 

estruturas e realidades viventes, que vão desde o desenho propriamente dito, como também 

o planejamento, o projeto, um plano de ação, um cronograma físico e financeiro, execução e 

manutenção destes sistemas.  

 

O Design cria um rico ambiente de aprendizado pois todos podem atuar na elaboração deste 

design ou projeto. O Design que inclui a criança, os pais, os funcionários da escola, junto com 

os professores e os gestores, podem propiciar uma maior prazer de convívio nos ambientes 

das escolas. 

 

Projetar ambientes com princípios de ecologia sistêmica e utilizar os recursos naturais 

disponíveis da melhor forma, com os métodos e estratégias de design que a permacultura 

apresenta é um caminho certo e real para atingir a sustentabilidade profunda. Aprendemos 

assim a construir resiliência, flexibilidade e cooperação com a natureza. 

 

Ao desenhar e interferir nos ambientes a permacultura propõe o contato direto com o mundo 

físico, saindo do imaginário e partindo para o real da materialidade do mundo ao nosso redor,  

sentindo a finitude das coisas, dando sentido e realizando os sonhos e os desejos que 

almejamos em nossas vidas e em nosso dia-a-dia desde a infância.  

 

A transformação é evidente no espaço exterior e no espaço interior das pessoas que se 

envolve com a permacultura. Então a permacultura pode sim ser considerada uma poderosa 



ferramenta de transformação social, tanto da sociedade como dos espaços sociais e 

educacionais. 

 

Um espaço mais bonito, produtivo e social, maior interação social, relação mais harmoniosa 

com a natureza, são alguns efeitos que a permacultura pode promover numa escola. 

 

E está no movimento da transformação coletiva outro aspecto superpositivo que as ações de 

educação em permacultura propõe em seus encontros, que são as dinâmicas e oficinas que 

ocorrem em forma de mutirões, reunindo o maior número de pessoas da comunidade escolar 

para a realização de uma ação coletiva de transformação dos espaços.  

 

O trabalho em equipe empodera as pessoas de conhecimentos práticos diversos que 

ajudarão a estabelecer um dia-a-dia mais confiante e sustentável, potencializando a ação em 

tempo, espaço e energia, pois como diz o ditado, a união faz a força. 

 

Além de tudo promove a autossuficiência, a auto estima, o desenvolvimento de habilidades 

práticas, a autonomia das pessoas, dos grupos e de comunidades. É a sustentabilidade que 

se constroem com as relações comunitárias. 

 

Percorrer e descobrir os ambientes da escola, observando e conhecendo detalhadamente o 

que cada um deles é, o que tem, onde o sol bate, onde tem sombra, onde empoça água 

quando chove, qual é o lado da escola mais frio e o mais quente? 

 

Como é o som que os bichos fazem, como eles andam, onde eles moram e o que eles comem, 

podem ser ótimas oportunidades de investigação e descobertas que permaneceram para 

sempre na memória e no coração da criança que passou por aquele experimento. 

 

Como fazer a água esquentar com o sol? Como canalizar o vento? Como podemos esfriar 

um ambiente? E como podemos construir uma casinha com elementos da natureza? 

 

A permacultura pode responder todas estas questões com soluções simples, viáveis e 

ecopedagógicas, utilizando os elementos da natureza e criando ambientes com beleza e 

funcionalidade. Como se diz no meio, a permacultura busca focar nas soluções e não em 

problemas, então gerando perguntas curiosas em nós mesmos podemos desencadear um 

repertório educativo riquíssimo a seguir em busca de soluções que possam realmente ajudar-

nos a nos integrar e entender melhor o mundo complexo que nos rodeia. 

 

E por fim Permacultura é criatividade pura, é invenção, pertence ao campo do criar e criar o 

diferente. A criatividade como elemento chave para nossa educação, permacultura é a 

integração de função e estética, é experimentar o campo das artes, dos ofícios, do belo e do 

prazer. Permacultura é filosofia perene de abundância, não produz desperdício, não gera lixo. 

Ela está aí para gerar, otimizar e compartilhar os recursos para todos. Permacultura é viver 

integrado nos processos locais de sustentabilidade necessária do mundo que somos parte. 

 


