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Introdução

O fundamento da Permacultura reside no trabalho 
cooperativo com a natureza, na observação atenta da 
própria natureza e transferência dessa sabedoria para o 
cotidiano. Através da Permacultura, são obtidos bens e 
serviços capazes de satisfazer as necessidades materiais 
e não materiais das comunidades, de forma local, ética 
e sustentável. Para realizar a Permacultura é necessário 
adotar uma ética especifica de sustentabilidade que 
exija um repensar de nossos hábitos de consumo e dos 
nossos valores, em geral (CATALISA 2009 [1], 
MOLISSON, 2004 [2]). Nesse sentido, a aproximação 
entre o corpo docente e discente da Universidade e a 
comunidade é de suma importância na transferência de 
conhecimento e experiências voltadas a suprir a 
demanda e a carência de informação da maioria da 
população no que tange às Ciências Agrárias. Nesse 
sentido, o presente trabalho teve como objetivo 
pesquisar, propor e divulgar alternativas viáveis de 
tecnologias sustentáveis para serem implantadas no 
espaço comunitário localizado no município de Recife 
– PE.

Material e métodos

    Foram desenvolvidas atividades práticas 
demonstrativas para estudantes, através de oficinas para 
produção de mudas (instalação de um viveiro), 
implantação de um sistema de captação e 
armazenamento de água de chuva (planejamento feito 
com os jovens, para aprender como implantar em casa 
e quanto a importância deste sistema), implantação de 
um espiral de ervas que será abordado temas como 
cuidados fitotécnicos, sinalização das espécies, 
insumos necessários para produção e bem como a 
forma de uso das plantas, coleta seletiva e uma nova 
maneira de uso dos resíduos produzidos pelo espaço 

utilizando-se de minhocário, composteira e artesanatos para 
venda. Serão desenvolvidas aulas práticas acompanhadas 
de uma parte teórica no âmbito da Educação Ambiental, 
para que desperte discussões no nosso papel quanto à 
cidadania social e o que estamos fazendo para melhorar a 
nossa vida e contribuir com o planeta terra. E através de 
pesquisas serão confeccionado cartilhas resumo aula, sobre 
os assuntos abordados tanto na teoria quanto na prática
para distribuir aos alunos ao final de cada aula para que 
tenham um aparato teórico em que possam desenvolver por 
último uma campanha de divulgação de forma participativa 
utilizando-se das práticas vivenciadas para uma
comunicação alternativa explorando linguagens lúdico-
artísticas focando um alcance popular dentro dos aspectos 
contemporâneos.

Resultados

    O acesso às informações sobre as Ciências Agrárias e 
Ambiental junto aos alunos e educadores do centro, 
contribuiu e facilitou o aprendizado assim como construiu 
de forma prática novas ações ambientais no espaço tanto 
interior quanto exterior em razão da diversidade de 
assuntos que foram abordados, discutidos e vivenciados 
concretizando as informações a partir das práticas que 
resultaram: na implantação dos sistemas de captação e 
armazenamento de água da chuva; instalação do espiral de 
ervas; modificação dos hábitos alimentares, passando a 
consumir frutas ao invés de alimentos industrializados,
diminuindo a quantidade de embalagens plásticas; um 
minhocário para o aproveitamento dos resíduos orgânicos 
gerados a partir do consumo de frutas e da necessidade de 
dar um destino eficaz e útil, levando em consideração que o 
húmus produzido foi para adubação orgânica das plantas 
introduzidas no espaço, uma composteira para acumular as 
folhas das plantas existentes. E nesse repensar de 
transformação do espaço os jovens que participaram do 



projeto interagirão de forma a levar algumas das ações 
para suas casas. Finalizando o presente trabalho com 
participações em eventos em Museus, Unidade 
Acadêmica, Exposições e no próprio Centro de 
Comunicação de Juventude (CCJ-PE), numa campanha 
para divulgar e maximizar as ações ao arredor do 
bairro. 
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