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Introdução

Agricultura familiar e desenvolvimento local 
sustentável estão interligados no conceito de 
Permacultura, um derivativo da idéia de “cultura 
permanente”. A influência deste conceito em um 
importante projeto de agricultura familiar no Nordeste 
do Brasil (Agência MANDALLA) e suas ligações com a 
Educação Ambiental são investigadas nesta pesquisa. 
Iniciamos com um histórico do conceito de 
Permacultura e da sua introdução no Brasil. 
Analisamos, em seguida, os discursos veiculados na 
Internet por este influente projeto no tocante às suas 
ações em prol do desenvolvimento de uma agricultura 
familiar sustentável. 

Material e Métodos

A presente investigação constitui-se em uma análise
de uma influente experiência com inspirações 
permaculturais no Nordeste do Brasil. A abordagem, 
metodológica adotada incluiu uma visita ao local dessa 
experiência (na cidade de Cuité, localizada no Sertão 
paraibano), uma longa entrevista com o seu principal
dirigente, registros fotográficos e registros fonográficos 
(gravações digitais). A técnica adotada na entrevista foi 
a das entrevistas semi-estruturadas, nas quais o diálogo 
é sempre mediado por um conhecimento antecipado do 
fenômeno em foco. Diferentemente das entrevistas 
estruturadas as semi-estruturadas não são conduzidas 
por um conjunto estruturado de questões precisas e pré-
estabelecidas. Elas baseiam-se apenas em uma questão 
ou em algumas poucas questões-guia, quase sempre 
abertas. Nem todas as perguntas elaboradas são 
utilizadas e, além disso, durante a realização da 
entrevista, podem ser introduzidas outras questões que 
surjam de acordo com o que venha a acontecer no 
processo em relação às informações que se deseja 
obter, como enfatizam Cohen & Manion [1].

Procedemos, em seguida, a uma análise comparativa 
dos dados coletados na entrevista, cruzando-os com o 
nosso conhecimento anterior de Permacultura obtido 
da leitura de livros e artigos clássicos sobre o assunto e 
com o conteúdo do referido projeto veiculado na 
Internet. Isto nos permitiu estabelecer os acordos e os 
desacordos entre o discurso da referida Agência na 
Internet e a sua prática real, assim como a extensão em 
que este discurso e esta prática estão ou não em 
sintonia com a concepção original de Permacultura.

Resultados e Discussão

A. Origens e Significado da Permacultura

O conceito de Permacultura foi criado na década de 
1970 como uma conseqüência do desenvolvimento do 
Movimento Ambientalista na década anterior dos anos 60.  
Como assinalam Medeiros & Ruiz [2] a própria reflexão 
acadêmica sobre a questão ambiental é um fenômeno 
recente. Nos anos sessenta os setores mais informados da 
sociedade começaram a ficar em alerta em relação ao 
caráter finito do nosso planeta. Percebeu-se, a partir de 
então, que a exploração desenfreada dos recursos naturais 
tinha limites. Por outro lado, os acidentes ambientais 
ligados à indústria química, a contaminação das águas e do 
ar, os desastres em centrais nucleares, dentre outros fatores, 
revelaram o enorme grau de interdependência existente 
entre as diferentes regiões do globo e tornaram patente a 
própria fragilidade do ser humano.

A Permacultura é uma abordagem global para a 
agricultura que visa planejar e desenvolver sistemas 
agricultáveis na escala humana, tais como jardins, aldeias, 
vilas e comunidades. Estes sistemas devem ser sobretudo 
sustentáveis, do ponto de vista ambiental; justos, na 
perspectiva social e viáveis no aspecto financeiro como 
enfatizam Bell [3] e Bonilla [4].

Opondo-se à degradação ambiental observada em várias 
partes do mundo, a Permacultura procura enfatizar o uso 
criativo dos princípios fundamentais da natureza, 
integrando plantas, animais, construções e pessoas em um 
ambiente produtivo, com estética e harmonia. Indo além da
idéia de uma Agricultura Natural, a Permacultura visa 
sintetizar antigas e consagradas práticas agrícolas com 
idéias inovadoras, agregando o conhecimento tradicional às 
mais recentes descobertas científicas, e proporcionando um 
desenvolvimento integrado do meio rural de maneira viável 
e segura para a agricultura familiar, como ressalta Paull [5].

Norteados por tais idéias, Mollisson [6} e Holmgren
conceberam a criação de sistemas florestais produtivos que 
substituisem as monoculturas de soja e trigo, causadoras da 
devastação florestal. Mollison mostrou ser possível o 
desenvolvimento de sistemas de grande produtividade, que 
fossem simultaneamente estáveis e regeneradores dos 
ecossistemas. Após anos desenvolvendo esses sistemas 
alternativos, Mollison notou que era insuficiente ater-se 
apenas aos sistemas naturais se não fossem levados em 



conta também os demais sistemas essenciais para a 
sobrevivência humana: os sistemas monetários, urbanos 
(arquitetura, reciclagem de lixo e águas), sociais e de 
crenças. No cerne da ação permacultural está o novo 
conceito de design, assumido como o de um 
planejamento consciente que visa possibilitar o uso da 
terra sem desperdícios e sem poluição, assim como 
propiciando também a restauração de áreas degradadas 
e minimizando o consumo energético.

A Permacultura baseia-se nos seguintes princípios 
éticos: 1) o cuidado com o planeta; 2) o cuidado com as 
pessoas; 3) a preocupação em compartilhar os 
excedentes, aí incluindo-se também o conhecimento; 4) 
o estabelecimento de limites para o consumo.

Deste modo, ao preocupar-se também com o 
compartilhamento do conhecimento, a Permacultura
revela a sua face educacional presente em sua ética 
social. Ela enfatiza, assim, a necessidade de uma 
mudança de atitude que aponta para os  seres humanos 
a necessidade de que eles vivam de maneira integrada 
ao meio ambiente, nutrindo os ciclos vitais da natureza. 
Assumindo-se como uma ciência ambiental, a 
Permacultura admite a existência dos seus próprios 
limites e por isso tem a sua origem caucada por uma 
ética de ações comuns para o bem do sistema Terra.

Sendo os três pilares éticos da Permacultura, o 
cuidado com a Terra, o cuidado com as pessoas e o 
compartilhamento dos excedentes, a sua filosofia está 
em clara oposição aos interesses do agronegócio. Deste 
modo, adotar apenas as técnicas permaculturais do trato 
com a terra, sem assumir a justiça entre os homens é 
mutilar mortalmente as teses da Permacultura em 
benefício do insano egoismo capitalista. Por isso, a 
Permacultura precisa ser vista, antes de tudo, como 
uma filosofia de Educação Ambiental, que visa 
transformar não apenas a terra a ser plantada, mas 
sobretudo os homens e a sua relação com a Terra 
enquanto nosso lar e nossa Mãe.

No Brasil, a Permacultura teve o seu início em 
1992, com os cursos ministrados por Bill Mollison.  
Desde então, parte das experiências de agricultura 
familiar no país guardam relação com a Permacultura, 
a sua dimensão ética e o seu respeito à terra e a
solidariedade entre os seres humanos. É nesta dimensão 
ética de compartilhamento de excedentes e de 
conhecimentos que se funda sua visão como parte da 
Educação Ambiental.

B. O Discurso da AGÊNCIA MANDALLA na Internet

A Agência MANDALLA é uma OSCIP sediada em 
Cuité (Paraiba) que desenvolve tecnologias sociais 
(para o fomento da agricultura familiar) inspiradas, 
ainda que de forma não claramente assumida, nos 
métodos de design permacultural, tendo alcançado
grande repercussão nacional. Em seu site na Internet 
ela esclarece os seus objetivos enfatizando que suas 

ações práticas atingem diretamente milhares de pessoas 
visando principalmente a segurança alimentar e a geração 
de excedentes para a comercialização. Apesar da palavra 
Permacultura não aparecer explicitamente em seu discurso 
oficial, suas ações práticas, do ponto de vista das técnicas 
adotadas no trato da terra, refletem claramente esta 
influência. Embora enfatize o não disperdício dos recursos 
disponíveis, o discurso oficial da agência MANDALLA não 
faz, entretanto qualquer referência aos pontos filosóficos, 
éticos e educacionais que norteiam a proposta original da 
Permacultura, enfatizando alternativamente o lado 
empresarial do empreendimento e o sistema de franquias 
adotado. No que se refere às origens da orientação a ser 
seguida e das práticas a serem adotadas percebe-se uma 
clara omissão das fontes originais. Boa parte das ações 
adotadas fica implicitamente sugerida (quando não 
explicitamente) serem ações originais do próprio projeto. 
Já no tocante às suas ações práticas e às tecnologias 
adotadas podemos encontrar na Internet relatos como:

“O Sistema MANDALLA de Produção, sua principal 
metodologia consiste em uma forma inovadora de 
produção agropecuária que integra diversas tecnologias 
sociais que possibilitam em pequenos espaços rurais e
urbanos, em convivência harmônica com o meio ambiente, 
plantar sinergicamente frutas, verduras, tubérculos e 
hortaliças e ainda criar pequenos animais, alimentando 
uma família inteira e gerando excedentes que vendidos, 
podem constituir uma renda mensal de até dois mil reais”.

No tocante à sua filosofia subjacente, mormente ao 
respeito à terra e as relações de cooperação entre os seres 
humanos, podemos observar uma completa ausência de 
posicionamentos a esse respeito no discurso oficial da 
agência MANDALLA. A dimensão da educacional 
ambiental não aparece no discurso da referida Agência. Em 
seu lugar, surge uma ênfase em cursos de treinamento para 
o preparo do exercício de suas franquias empresariais e da 
veiculação de seus kits de trabalho.

O Projeto MANDALLA trabalha com um modelo de 
franquia social com o objetivo de: “difusão do Projeto para 
cada uma das 27 unidades da federação nos próximos 
cinco anos, trabalhando com cerca de 900 organizações 
representadas por associações de base comunitária, 
sindicatos de trabalhadores rurais, ONG’s e instituições 
governamentais com objetivos alinhados aos da Agência 
Mandalla e que possam difundir o processo na sua região. 
A Agência Mandalla caberá o desafio de capacitar os 
difusores sociais (multiplicadores) que receberão todo o 
know-how necessário para a plena aplicação e garantir 
que estes empreguem a qualidade ideal para alcançar o 
resultado e impacto social desejado”.

A ênfase nas possibilidades abertas pelo agronegócio 
se faz marcante no discurso da MANDALLA na Internet, 
denotando neste ponto uma total falta de sintonia com a 
filosofia contida na Permacultura preconizada por 
Mollison e Holmgren. A Missão do Projeto MANDALLA é
assumidamente a de: “transformar a agricultura familiar 



em um negócio economicamente rentável, socialmente 
responsável e ecologicamente sustentável, capacitando 
o campo para produzir e educando a cidade para 
consumir”. 

C. A Realidade do Projeto MANDALLA em seu Centro 
de Treinamento em Cuité (Paraíba)

Em nossa visita ao Centro de treinamento da 
Agência MANDALLA, na cidade de Cuité (sertão da 
Paraíba) fomos gentilmente recebidos pelo diretor 
executivo da referida Agência, o Sr. Willy Pessoa. 
Nossa demorada e animada conversa com ele foi quase 
toda conduzida pela narrativa do Sr. Willy Pessoa que 
fez questão de destacar a origem do referido Projeto 
como um produto de uma experiência pessoal mística 
por ele vivenciada. 

Discorrendo sobre as tecnologias alternativas 
utilizadas no Projeto e os cursos de treinamento, ficou 
claro o caráter empresarial do projeto e não sua função 
educacional. Os cursos eram destinados a formarem 
novos franqueados que divulgariam a experiência em 
suas localidades. Parte das tecnologias alternativas 
utilizadas era creditada como criações próprias, coisa 
que sabemos ser inverídica. Ao longo da entrevista, não 
foi explicitada a base filosófica e ética do referido 
Projeto, mas as idéias apresentadas foram sempre 
mescladas em um sincretismo religioso que aliava
tradições judaico-cristãs com fundamentos religiosos 
orientais e astrológicos. O resultado era algo difícil de 
ser discernido como digno de crédito, mais parecendo 
um discurso propagandistico de vendas.

Questionado sobre a influência permacultural nas 
ações da Agência MANDALLA, seu principal 
responsável foi claro ao reconhecer que elas existiam, 
procurando, porém minimizar a extensão e 
profundidade das mesmas. De fato, ele parece certo, ao 
menos em um aspecto: a incorporação das idéias da 
Permacultura nas ações da MANDALLA parecem 
restritas a questões técnicas, sem jamais atingirem a 
dimensão ética, social e educacional das idéias 
originais de Mollison e Holmgren. Uma ênfase na 
importância do agronegócio selou a nossa impressão 
final da proposta da Agência MANDALLA.

Inegavelmente, a Permacultura é bem mais que um 
conjunto de técnicas inovadoras que propiciem 
melhorias sensíveis na Agricultura familiar. A sua 
dimensão ética, social e educacional parece 
indissociável da proposta como um todo. Sua 
influência no projeto MANDALLA é patente, embora 
não devidamente reconhecida. Esta influência, porém, 
não se dá de forma harmônica na promoção de ações 
sociais imbuídas de uma nítida preocupação 
ambientalista e política calcada em uma ética de justiça 
social e compartilhamento de excedentes, a Agência 
MANDALLA apresenta-se tão somente como um 
diversificado e bem sucedido projeto empresarial de 
agricultura familiar paradoxalmente voltado para o
agronegócio. Para além do sucesso econômico que 

pode advir das ações inovadoras deste projeto, mantêm-se 
acesa o problema inicial: em que medida as suas ações 
guardam uma sintonia com a visão de Educação Ambiental, 
de Agricultura Familiar e de Ética proveniente da 
Permacultura? Neste sentido, somos forçados a afirmar 
que apesar de economicamente promissoras, as atividades 
empresariais da Agência MANDALLA estão longe dos 
ideais éticos e permaculturais de Mollison e Holmgren.
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Figura 1. Pesquisadora e autora do presente texto ouvindo atentamente as 
explicações do Sr. Willy Pessoa a respeito das ações da Agência 
MANDALLA em seu Centro de Treinamento em Cuité, sertão da Paraíba. 




