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1.RESUMO 

 

O presente artigo trata dos modelos alternativos de assentamentos humanos 

sustentáveis, baseado num estilo de vida de baixo impacto, denominado Ecovila. As 

ecovilas surgem como modelos alternativos ao padrão insustentável das sociedades 

modernas, incorporando os antigos conhecimentos com a moderna ciência e 

filosofia. São entidades autônomas tendo como as principais funções sociais: 

moradia, sustento, produção, vida social, lazer, dentre outros.  

O processo inadequado de crescimento das cidades vem gerando vários conflitos 

entre eles: a degradação ambiental, a contaminação do recursos hídricos, a falta de 

local adequado para a disposição dos resíduos sólidos dentre outros. Muitas vezes a 

urbanização provoca a destruição total ou parcial de ecossistemas  ocasionando 

impactos negativos a fauna, a flora e a qualidade de vida das pessoas. 

Palavras-chave: Ecovila; Sustentabilidade; Assentamento humano. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo DEGENHARDT (2011), ecovila é um modelo de assentamento 

humano sustentável. São comunidades urbanas ou rurais de pessoas que tem a 

intenção de integrar uma vida social harmônica a um estilo de vida sustentável 

incluindo em sua organização muitas práticas como: Produção local e orgânica de 

alimentos; utilização de sistemas de energias renováveis e material de baixo impacto 

ambiental nas construções (bioconstrução ou arquitetura sustentável); criação de 

esquemas de apoio social e familiar; diversidade cultural e espiritual; governança 

circular e empoderamento mutuo, incluindo experiência com novos processos de 

tomada de decisão e consenso; economia solidária, cooperativismo e rede de 

trocas; educação transdisciplinar e holística; sistema de saúde integral e preventivo; 

preservação e manejo de ecossistemas locais; Comunicação e ativismo global e 

local. 

De acordo com um número crescente de cientistas, teremos que aprender a 

viver de forma sustentável, se quisermos sobreviver como espécie. Os modelos de 

sustentabilidade desenvolvidos ao longo de mais de 40 anos pelas milhares de 

ecovilas ao redor do mundo formam um grande banco de dados de soluções aos 

atuais problemas da humanidade e fonte de riquíssimas experiências que podem 
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ajudar a reconectar as pessoas à Terra numa forma que permita o bem estar de 

todas as formas de vida e as futuras gerações (AZAMBUJA, 2015).  

Os defensores das ecovilas afirmam que o ser humano são seres sociais e 

amorosos por natureza, apesar da cultura ocidental moderna valorizar em excesso o 

individualismo, a competição, a violência, o poder, o controle, a desconfiança e a 

apropriação. Reconectar os seres humanos a sua natureza significaria barrar estes 

valores, limpando esta carga cultural, e colocando a cooperação, o amor, o respeito, 

a transparência, a solidariedade e a confiança novamente no centro de suas vidas 

(MATURANA, 2004). 

Em 1998, as ecovilas foram classificadas oficialmente na lista da Organização 

das Nações Unidas - ONU entre as 100 melhores práticas para o desenvolvimento 

sustentável, como modelos excelentes de vida sustentável. 

O conceito de ecovilas oferece um único modelo, embora com múltiplas 

manifestações locais englobando a diversidade cultural, espiritual e ecológica e o 

impulso para se recriar comunidades humanas em que as pessoas possam 

redescobrir as relações saudáveis e sustentáveis consigo mesmas, a sociedade e a 

Terra, conciliando o apoio sociocultural com um estilo de vida de baixo impacto. 

(DEGENHARDT, 2011) 

Cada ecovila dentro do seu próprio contexto cultural e ambiental busca e 

demonstra soluções locais, usando tecnologias apropriadas, materiais locais, know-

how local e antes de tudo oferecendo soluções compatíveis e acessíveis a todos 

(MATURANA, 2004). 

As ecovilas tem sido implementadas por grupos espalhados pelo planeta, 

muitas vezes com recursos limitados e mínimo apoio institucional ou governamental. 

Estes grupos demonstram exemplos viáveis de vida autossustentada, modelos 

positivos traduzidos em realidade, para que outros grupos e indivíduos possam 

aprender, e inspirar-se onde o sucesso já foi alcançado. 

A missão do movimento das ecovilas é explorar novas fronteiras e praticar 

aplicações concretas para a sustentabilidade. Nesta busca elas tecem uma filosofia 

de harmonia e paixão, sonho e visão, de terra e cosmo, de tecnologia e espírito, de 

educação e ativismo, de dança e canto, de ciclo e equilíbrio, de morte e renovação.  

 

3. OBJETIVOS 
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O presente trabalho teve como objetivo através da literatura pertinente abordar a 

temática sobre novos tipos de comunidades urbanas ou rurais de pessoas que tem a 

intenção de integrar uma vida social harmônica a um estilo de vida sustentável com 

base num modelo de conveniência social e ambiental.   

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa através de livros, revistas, anais de simpósios, 

seminários e congressos, leituras projetuais e sites da internet. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Ecovilas: Conceito e Origens 

 

O conceito de Ecovila foi bastante discutido em 1995 e lançado ao nível 

mundial após um encontro histórico realizado na Fundação Findhorn, na Escócia, 

quando então, foi definido e lançado globalmente.  

A Fundação Findhorn foi criada em 1962, como uma organização não 

governamental, sendo associada ao Departamento de Informação Pública das 

Nações Unidas com objetivo de organizar e promover a sustentabilidade ecológica, 

econômica, cultural e espiritual. Tornou-se o primeiro modelo de comunidade 

ecológica do mundo, tendo se iniciado com 3 membros e no final da primeira década 

do século XX, contava com cerca de 500 integrantes de mais de 40 países.  

Segundo GILMAN (1991), o nome Ecovila vem da junção de Eco de Ecologia 

com Vila, de pequena comunidade. Originalmente concebido na língua Inglesa como 

Eco-village. A referência à vila ou village deriva do fato de que a comunidade deve 

ser uma pequena vila. E o termo eco de ecologia deriva do fato de que, toda ecovila 

deve ser construída e funcionar utilizando meios, procedimentos e comportamentos 

adequados dentro do ponto de vista ecológico, visando preservar e respeitar o meio 

ambiente.  

São formadas por grupos de pessoas com consciência ambiental, que 

procuram uma vida em maior harmonia com a natureza, e com a sustentabilidade e 

buscando reduzir o impacto ambiental, ou seja, causar o mínimo em termos de 

danos ao meio ambiente. 
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As unidades de moradia das ecovilas devem ser constituídas de Eco Casas 

ou Casas Ecológicas, e a descentralização de suprimentos para as necessidades 

dos membros da comunidade, é ao mesmo tempo a solução e também o que 

viabiliza as Ecovilas como comunidades autossustentáveis ou autossuficientes em 

harmonia com o meio ambiente (Figuras 1 e 2). 

  

Figura 1. Ecovila Auroville, norte da Índia, 1960 

Fonte: 

http://muitoalem2013.blogspot.com.br/2014/05/au

roville-cidade-universal.html  

Figura 2. Currumbin Ecovillage - Austrália 

Fonte: http://mongard.com.au/key-projects-

currumbin-ecovillage 

 

As origens vêm das propostas e estudos para resolver o problema da 

deterioração do planeta e como criar comunidades sustentáveis. Entretanto, as 

idéias e o movimento ganharam impulso com as conferências das Nações Unidas 

sobre o meio ambiente denominada Rio 92, realizada no Rio de Janeiro no ano de 

1992, assim como outras conferências posteriores. 

 

5.2 Princípios da Permacultura 

 

As Ecovilas, como comunidades, estão basicamente ligadas aos princípios, 

fundamentos e práticas da Permacultura. 

Permacultura, é uma abreviatura de um termo que vem do Inglês, que 

originalmente significava "Permanent Agriculture" ou em Português "Agricultura 

Duradoura" ou "Agricultura Auto Sustentável". (MOLLISON, 1981) 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fmongard.com.au%2Fkey-projects-currumbin-ecovillage&ei=_8HjVdDgCIyQwgSMl67IBA&psig=AFQjCNFFWcciU6LghX6OQPPPpA0yWrROhg&ust=1441076095434759
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A conceituação inicial de "Permacultura" foi feita 1978, por David Homgren e 

Bill Mollison, dois ecologistas Australianos que idealizaram uma forma ecológica e 

ética no trato da terra, na produção alimentos, nas relações com as pessoas e no 

uso das sobras de alimentos. (MOLLISON, 1981) 

O conceito de Permacultura (Figuras 3 e 4) foi posteriormente ampliado para 

"Permanent Culture" ou "Cultura Sustentável". Inicialmente mais voltado para cultivo 

e produção de alimentos, passou a abranger diversas áreas como arquitetura 

ecológica, paisagismo, e produção de objetos. 

 

 
 

Figura 3 Conceitos abordados pela Permacultura 

Fonte: 

https://permaculturanameruoca.wordpress.com/animais-

no-agroecossistema/ 

Figura 4 Princípios da Permacultura 

Fonte:http://www.jrrio.com.br/fotos-

art/principios-da-permacultura-diagrama-

holmgren-800px.jpg 

 

Dentro deste premissa, a Permacultura é um método holístico voltado para o 

planejamento, reforma e manutenção de comunidades sustentáveis com enfoque 

socialmente justo visando viabilidade financeira. 

Frank Lloyd Wright foi um arquiteto que pensou a arquitetura, as edificações 

em termos de regionalismo, integradas ao meio ambiente e com uso de materiais 

locais. Pensava em integrar a construção ao meio ambiente, e não sobrepô-la ao 

meio ambiente, assim como pensava em respeitar a cultura local, tendo como 

exemplo a Fallingwater House conhecida como a Casa da Cascata (Figura 5 e 6)  

construída no período de 1935–1939 . (SECREST, 1992) 
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Embora não se possa dizer que se tratasse de uma arquitetura ecológica, 

pode-se dizer que, alguns dos princípios de sustentabilidade se encontravam 

presentes em suas idéias de forma indireta. 

Em seus projetos e ensinamentos, Wright procurava usar materiais naturais 

existentes no local, com fins de obter uma construção em harmonia com a 

paisagem, além de considerar o clima, economia de energia e unir forma e função. 

(SECREST, 1992) 

  

Figura 5 Casa da Cascata, 1964 

Fonte: www.archdaily.com.br 

Figura 6 - Casa da cascata 

Fonte: 

https://modulacao.files.wordpress.com/2015/07/p

erspectiva-da-casa-da-cascata.jpg 

 

O que ele chamava de "arquitetura orgânica" seria uma arquitetura que almeja 

também a felicidade material, psicológica e espiritual do homem, tanto na casa, 

como nos entornos e na cidade. O termo "orgânico" pode ser entendido associado 

também a "brotar da terra" ou da natureza, e tem também uma ideia social.  

Wright fez casas fantásticas, funcionais e belas. Entretanto, sua obra prima em 

termos de arquitetura orgânica é a chamada "Casa da Cascata" construída sobre 

uma cachoeira. (SECREST, 1992) 

 

5.3 Comunidades sustentáveis: Organização, Métodos e Funcionamento 

 

Uma Ecovila de fato, é um assentamento que vai de encontro não somente da 

sustentabilidade quanto ao consumo de energia, uso de materiais de construção, 

produção de alimentos e redução de impacto ambiental. Na verdade, existe uma 

proposta com abordagem social, espiritual e cultural. Dentro destes princípios e 
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ideais, existe o planejamento de ocupar uma área, onde muitas famílias irão morar 

vivendo em um sistema reduza os impactos e interferências ambientais promova 

uma convivência social e trabalhos comunitários. 

Um dos maiores desafios do no século XXI e também do novo milênio, é a 

criação de um novo modelo arquitetônico e urbanístico de habitações e 

comunidades sustentáveis, onde nestes assentamentos a energia elétrica 

consumida será bem menor, onde os dejetos sejam reciclados, onde exista um uso 

racional de água sem desperdício incluindo reuso do esgoto e a utilização das águas 

pluviais. As ecovilas devem ter áreas verdes que serão sistemas agro florestais, que 

devem servir tanto para replantio ou reflorestamento e preservação ambiental, além 

de poderem ser utilizadas para a produção de alimentos para os moradores da 

comunidade. Estas áreas verdes ou sistemas agro florestais devem ser pensados 

também como áreas de lazer (MOLLISON, 1981). 

Existem métodos, procedimentos e metas a serem atingidas e superadas, 

principalmente no tocante às relações e diferenças entre os habitantes. 

(DEGENHARDT, 2011) 

A ideia ou propósito central pode variar de comunidade para comunidade, de 

local para local, mas de um modo geral todas tem uma visão baseada em três 

pilares, a visão ecológica, social e espiritual. (BOFF, 2012). 

As ecovilas devem se basear em: 

 Construção ecológica: As casas de uma ecovila devem ser construídas 

utilizando materiais locais como tijolos de solo cimento, madeira do local ou 

reaproveitada, bambu etc.  

 Uso de Energias Renováveis: Deve-se utilizar formas de geração de energia 

que não provoquem danos ao meio ambiente e que sejam descentralizadas, 

como painéis de geração de energia elétrica sobre o telhado, cata-ventos, 

aquecimento solar, biodigestores, dentre outros. 

 Alimentos Orgânicos: Produzidos e cultivados no local alimentos orgânicos / 

agricultura biodinâmica. Este sistema de produção é derivado do modelo de 

permacultura.  

 Organização Social e Educação: Criação e organização esquemas para apoio 

familiar e social, considerando a diversidade cultural. Organização de 

celebrações, como festas, centros de convivência, danças circulares, e outras 

formas de socialização. 
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 Saúde: A abordagem da saúde é feita de forma integrada e solidária, focando a 

eliminação das causas das doenças, ao contrário dos sistemas de saúde 

tradicionais, que aplicam a maioria dos gastos e esforços em tratar a doença, e 

não eliminando ou reduzindo as causas. Não existe necessidade de abdicação 

dos progressos e benefícios da medicina moderna, mas deve-se criar um 

sistema para atender as necessidades em nível local ou regional. Organização 

Econômica, Administrativa e Política: Voltadas para uma economia 

autossustentável, baseada nos conceitos de descentralização, atividades 

voluntárias e mútua cooperação.Experimentam diferentes e novos processos 

quanto à tomada de decisões, voltada para a democracia, evitando conflitos. 

 

5.3.1  Ecovilas e População Ideal 

 

Através dos estudos e experiências acredita-se que o número ideal de 

habitantes seja no máximo entre 500 e 1000 habitantes para que possam viabilizar 

um convívio plenamente democrático e consciente, onde todos os membros da 

comunidade se conheçam, estejam cientes de todos os problemas locais, e possam 

participar ativamente dos processos decisórios. O tamanho estimado para uma 

comunidade em termos de habitantes, para que se possa alcançar alguns objetivos, 

não é meramente contemplativa quanto ao que possa ter existido no passado, mas 

baseada em experiências e na praticidade. 

Em grandes agrupamentos humanos, muitas características que podem estar 

presentes em pequenas comunidades são perdidas, por impossibilidade prática de 

locomoção, das pessoas se conhecerem e participarem diretamente de decisões 

que afetam sua vida cotidiana (GILMAN, 1991). 

Sob esta perspectiva, entende-se que, um agrupamento não deve ser muito 

grande para que todos tenham voz ativa e acesso às lideranças, mas nem tão 

pequenos ao ponto de serem inviáveis quanto à sustentabilidade econômica e até 

mesmo genética. 

 

6. RESULTADOS 

 

A crescente demanda consumista aumenta consideravelmente reduzindo as 

reservas naturais e tornando o mundo a cada dia mais poluído e degradado.  



9 

 

O processo inadequado de crescimento das cidades vem gerando vários 

conflitos e provocando a destruição total ou parcial de ecossistemas  ocasionando 

impactos negativos a fauna, a flora e a qualidade de vida das pessoas. 

Se as soluções consumistas utilizadas para levar conforto à vida das pessoas, 

não forem revistas, levarão o meio ambiente do planeta terra a uma situação de 

completo caos. Um dos desafios atualmente, é conscientizar que as pessoas devem 

ser mais autossustentáveis e mudar os hábitos consumistas (BOFF, 2012). 

As ecovilas oferecem um modelo que engloba a diversidade cultural, espiritual 

e ecológica e o impulso para se recriar comunidades humanas em que as pessoas 

possam redescobrir as relações saudáveis e sustentáveis. São formadas por grupos 

de pessoas com consciência ambiental, que procuram uma vida em maior harmonia 

com a natureza, e com a sustentabilidade buscando reduzir o impacto ambiental, ou 

seja, causar o mínimo em termos de danos ao meio ambiente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos maiores desafios do no século XXI e também do novo milênio, é a 

criação de um novo modelo arquitetônico e urbanístico de habitações e 

comunidades sustentáveis. 

As ecovilas tem como objetivo cumprir as principais funções sociais como: 

moradia, sustento, produção, vida social, lazer, acesso aos serviços básicos, além 

de integrar uma vida social harmônica a um estilo de vida sustentável com base num 

modelo de conveniência social e ambiental, diferentes dos padrões insustentáveis 

das sociedades modernas. Propõe um estilo de vida de baixo impacto, buscando a 

sustentabilidade, a redução do impacto ambiental e uma proposta com abordagem 

social, espiritual e cultural e o incentivo de uma convivência social e trabalhos 

comunitários. 

Muitos dos assentamentos humanos atuais do mundo industrializado estão 

muito distantes em relação à escala humana, dificultando o acesso a cidades mais 

humanas. 
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