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1. INTRODUÇÃO 

 

           A Psicologia Social aborda a temática da identidade no sentido de superar a 

dicotomia entre as dimensões individual e social.  Deste modo, pode-se alcançar a 

concepção da identidade do ser humano como um ser singular e plural, pois sua 

singularidade se constitui na pluralidade, tal qual apontado por Arendt (2007). 

             O psicólogo social brasileiro Antônio da Costa Ciampa (1984) observou que a 

identidade encontra-se em constante movimento de transformação, pois para o autor a 

identidade se constitui por meio da ação pratica, dado que o homem torna-se um ser que 

se relaciona com os outros na mediação entre semelhanças e diferenças, assim como o 

indivíduo por sua vez é reconhecido pelo que faz, e sua identidade decorre do intenso 

processo de relações entre as determinações individuais e sociais (CIAMPA 1984, p. 

61).   

             A dimensão social e histórica da condição humana não pode ser descartada, pois 

a singularidade do individuo só pode ser compreendida quando analisada no conjunto 

das relações sociais. Para não haver o risco de uma visão distorcida e ideológica do 

comportamento humano, a psicologia social articula as especificidades humanas com as 

manifestações coletivas, para responder como o sujeito transforma a si mesmo, e 

proporcionalmente modifica sua realidade. 

Deste modo, de acordo com Bock (2009), às transformações sociais e históricas 

interferem na maneira com que os sujeitos se estruturam em um processo dialético na 

relação entre o mundo individual e o coletivo.  Assim, fica claro o aspecto destacado 

por Ciampa (1984), em que a identidade não é estática, mas apresenta-se como 

metamorfose, sempre em movimento, sendo construída, com base no próprio 

comportamento, atividade e ação, pois, em síntese, a identidade está sempre em 

transformação, o que implica uma transformação de si e da própria sociedade. Neste 

ponto de vista Silvia Lane também favorece essa concepção:  

 

Apenas quando confrontamos as nossas representações sociais com as nossas 

experiências e ações, e com as de outros do nosso grupo social, é que 

seremos capazes de perceber o que é ideológico em nossas representações e 

ações consequentes, ou seja, pensar a realidade e os significados atribuídos a 

ela, questionando-os de forma a desenvolver ações diferenciadas, isto é, 

novas formas de agir, que por sua vez serão objeto do nosso pensar, é que nos 

permitirá desenvolver a consciência de nós mesmos, de nosso grupo social e 

de nossa classe como produtos históricos de nossa sociedade, e também 
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cabendo a nós – agentes de nossa história pessoal e social – decidir se 

mantemos ou transformamos a nossa sociedade. (LANE, 1983, p. 36-37) 

 

          

Historicamente, o trabalho faz parte do processo de desenvolvimento humano, 

contudo, ao longo do tempo, adquiriu significados diversos para a humanidade. Na pré-

história os homens primitivos desenvolveram as primeiras ferramentas, construídas com 

pedras, espinhos, ossos e lascas de árvores. O sentido do trabalho era integrado ao 

organismo social das comunidades primitivas, cada membro existia através do grupo 

(TOMAZI, 2010). A terra pertencia a todos e a divisão do trabalho dava-se apenas por 

sexo e idade, não havendo classes sociais o sentido comunitário prevalecia acima da 

percepção de individualidade (ARANHA, 1993, p. 27). 

           As interações sociais se modificaram a partir da expansão da agricultura, as 

relações humanas se despersonalizam, o individualismo surge na relação de apropriação 

e dominação, ampliaram-se as hierarquias e a divisão social e técnica do trabalho. 

Observa-se, por exemplo, na Grécia antiga e na sociedade Grego Romana, que o sentido 

atribuído ao trabalho manual era de prática penosa, e por essa razão era designado 

apenas aos escravos. Valorizava-se o trabalho intelectual, próprio dos homens que 

podiam se dedicar ao ócio, e contemplação das ideias (TOMAZI, 2010). 

            Com a queda do Império Romano a escravidão deu lugar, nas sociedades 

feudais, ao sistema de trabalho de servidão e a predominância do trabalho rural.             

Os trabalhadores desse período eram donos de seus instrumentos de produção, no caso 

dos servos a força de trabalho baseava-se na troca por habitação, alimentos e proteção 

do senhor feudal, porém, eram maltratados e obrigados a pesadas cargas de trabalho. 

Nas cidades feudais o trabalho artesanal que posteriormente expandiu-se em grandes 

ofícios e corporações, o sentido do trabalho sofreu poucas alterações da concepção da 

Idade Média, continuou desvalorizado, não era considerado elemento central na 

estrutura das relações sociais (TOMAZI, 2010, p. 40). 

           Na modernidade nasce um novo contexto social, o mercantilismo, que muda o 

conceito de trabalho ao dotá-lo de um sentido positivo, que dignifica o homem, 

contudo, servos, artesões e pequenos produtores se transformaram em assalariados. Na 

passagem de uma forma de organização para outra, o trabalhador perdeu a posse dos 

instrumentos, como também o controle do processo de trabalho, sucedeu dois tipos de 

organização, a primeira é denominada cooperação simples, o artesão praticava todo 
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processo do trabalho sobre a supervisão hierárquica entre mestre e aprendiz, a outra 

organização refere-se à manufatura ou cooperação avançada, que á princípio o 

trabalhador permaneceu como artesão, porem, o trabalho era coletivo tendo como 

resultado a atividade de muitos trabalhadores em uma única linha de produção 

(MARTINS, 2001). 

             A maioria da população saiu do campo para trabalhar na cidade, demoraram se 

adaptar a nova forma de trabalho, além disso, no campo seguiam o ritmo da natureza 

como também faziam várias atividades que proporcionavam desenvolvimento de 

diferentes habilidades, ao contrário do operário da cooperação avançada em que cada 

trabalhador cumpre única tarefa na atuação do trabalho. Posteriormente com a expansão 

do mercantilismo desenvolve-se o capitalismo, assim, o trabalho converteu-se em 

mercadoria (TOMAZI, 2010, p. 41). 

             O capitalismo tem por base a construção do homem ao propósito de suporte ao 

capital, tornando-o trabalhador-mercadoria. Por não ser autossuficiente o trabalhador é 

propriedade do capital, a identidade deixa de ser verbo para ser substantivo, 

coisificando-se, no sentido do trabalho capitalista o sujeito não reconhece o outro como 

ser humano como não reconhece mais a si mesmo (CIAMPA, 1984). 

           O mundo do trabalho neste contexto passou por diversas transformações, que 

geraram muitas mudanças em seu processo, com foco no aumento da produtividade 

surgiu o taylorismo, novas formas de organização de trabalho que tem por objetivo a 

produção em massa. Conjuntamente com a expansão do consumismo, aplica-se um 

maior controle sobre a força de trabalho para aumento de produção e consumo. A 

função do operário se restringe ao caráter repetitivo de operações mecanizadas, deste 

modo, o operário não tem conhecimento do processo produtivo como também não 

adquire conhecimento do resultado final de seu trabalho.  

              Karl Marx (1844) enfatiza as condições degradantes a que trabalhadores 

tendem a se submeter no processo de produção capitalista. O autor usa o termo 

alienação para definir como o sujeito, deixa de se identificar com o próprio trabalho, ou 

seja, no capitalismo as mercadorias não pertencem a quem as produz, deste modo os 

trabalhadores não se identificam com as próprias mercadorias produzidas. O trabalho 

alienado, por ser algo externo ao trabalhador. Neste sentido, o trabalho não pertence ao 

trabalhador, mas sim ao dono do meio de produção, o capitalista. 
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            Outra modificação na esfera do trabalho ocorreu com a crise do padrão de 

acumulação taylorista/fordista. Para recuperar a produção e o seu desenvolvimento, o 

capitalismo instaurou a acumulação flexível. Neste modelo que se alude até os tempos 

atuais, a tarefa deixa de ser específica e o trabalhador precisa tornar-se multifuncional e 

qualificado. Em outro parâmetro desse contexto, a inserção de uma ideologia que por 

meio do subjetivismo promoveu enaltecimento ao individualismo exacerbado para 

contrapor qualquer união coletiva e de solidariedade de classe. (ANTUNES, 2009, p. 47 

e 52). 

         O sofrimento humano norteado pelas condições de trabalho é destacado nos 

estudos de Leny Sato (2009), que se dedica a relatar os eventos de resistência dos 

trabalhadores a fim de evitar o sofrimento cotidiano, coloca-se em questão o real 

significado do trabalho como atividade central na vida das pessoas.  

         Neste enfoque, Dejours (1987) aponta que o modo de organização científica do 

trabalho é especificado e estranho ao trabalhador, choca-se diretamente com a vida 

mental, promovendo a perca do sentido do trabalho, ao contrário disto, no modelo 

antecessor, o trabalho artesanal, permite à escolha dos instrumentos e técnicas 

operacionais, o trabalhador pode aprimorar suas competências, conferir sua identidade 

na execução das tarefas, mesmo que de forma limitada, o sujeito identifica-se com suas 

funções e atribui sentido a realização do trabalho. 

         Em suas análises, Antunes (2009) observa que a busca pelo sentido da vida, faz 

parte da essência humana, que é lançado ao trabalho por ser considerado o primeiro 

foco de realizações, enfatiza também, que a atribuição ao sentido da vida resumido 

apenas a esfera do trabalho é inconcebível, entretanto, o trabalho autodeterminado, 

autônomo e livre, dispõe de sentido, porque o tempo livre poderá por meio da arte, da 

poesia, da musica e da literatura, humanizar o ser social, nestes aspectos, o trabalho 

dotado de sentido, permite articular a relação entre trabalho e liberdade. 

O interesse por esse estudo surgiu do intuito de abordar a temática do trabalho 

em uma perspectiva que vai além do enclave capitalista, em razão disso, investigamos 

as alternativas sociais que os indivíduos podem buscar para levar um modo de vida 

especialmente ligado ao trabalho que não tenha o significado da ideologia capitalista de 

viver e trabalhar. A identidade como dimensão individual que se constitui no social é 

um elemento fundamentável para compreender as variáveis do comportamento humano 

em seu pertencimento social.  
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 A evolução histórica do trabalho apresenta diversas mudanças em diferentes 

cenários sociais, a importância de averiguar um novo sentido de trabalho no contexto 

atual, está coerente com a necessidade de ampliar o conhecimento dessa temática com 

sondagens pouco exploradas sobre o modo de viver e trabalhar em comunidades 

autossustentáveis. 

            Assim, a presente pesquisa problematizou o papel do trabalho em uma 

comunidade autossustentável, para responder as seguintes perguntas: tendo em vista o 

pressuposto da fragmentação da identidade em um contexto em que o trabalho se reduz 

a mais uma mercadoria, as atividades realizadas em uma comunidade autossustentável 

apresenta uma possibilidade de reorganizar a identidade supostamente fragmentada e 

fragilizada?  Quais motivos têm levado as pessoas a aderirem ao modo de vida 

experimentada em uma comunidade autossustentável?              

O objetivo geral da pesquisa consistiu em conhecer os motivos pelos quais os 

indivíduos estão buscando viver e trabalhar em uma comunidade autossustentável, bem 

como identificar como este modo de vida pode contribuir para a organização da 

identidade, e agregar sentido à atividade humana, ou seja, ao próprio trabalho. 

           Objetivos específicos consistiram em entender o funcionamento de uma 

comunidade autossustentável que se organiza de modo alternativo aos 

condicionamentos sociais do sistema capitalista. Analisamos através das histórias de 

vida, como vivem, como se relacionam e como é a organização do trabalho, a fim de 

identificar as contribuições desta forma de vida na configuração do sentido do trabalho, 

para além da sua lógica como pura mercadoria. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Origens, Conceito e o Funcionamento de Comunidade Autossustentável. 

             

              As comunidades em geral, são definidas em seu sentido mais genuíno como 

agrupamentos humanos em determinado espaço geográfico de localidades variadas, os 

laços de pertencimento a uma comunidade pode ser caracterizado por herança cultural, 

biológica e histórica. Robert Gilman (1983) fez um traçado histórico social da vida 

comunitária de diferentes períodos, o autor concluiu que as características comunais se 

perderam em grande proporção com a formação das grandes cidades industriais.  

           Neste trabalho entende-se por comunidade autossustentável, ecovilas que 

atingiram de forma integral ou parcial a autossustentabilidade de forma emancipadora 

aos padrões sociais que envolvem alto nível de produção e consumo. O nome ecovila 

faz referência ao fato de que a comunidade deve ser uma vila pequena e o termo eco 

reporta os procedimentos ecológicos de sustentabilidade, esta junção tem por objetivo 

conjugar o sentido de viver em comunidade com a proposta de criar e habitar espaços 

que as pessoas possam exercer práticas sustentáveis e integrar relações comunitárias 

GILMAN (1991). 

            As ecovillas são herdeiras de movimentos alternativos que propuseram 

emancipação ao contexto moderno capitalista nos anos de 1960/1970, mais 

especificamente de comunidades hippies norte-americanas, que se organizaram em 

oposição aos valores materialistas vinculados a urbanização e industrialização, o 

movimento ficou conhecido como contracultura (WEBER; FERRAZ, 2016, p.406). 

            O movimento de ecovilas iniciou na Europa e logo se expandiu 

internacionalmente DAWSON (2004). Atingiu grande proporção nos Estados Unidos, 

após a Segunda Guerra Mundial, parte da juventude americana se rebelou contra os 

moldes sociais da época, apresentaram rejeição ao sonho americano em contestação do 

desenvolvimento econômico e tecnológico acima dos valores humanos (WEBER; 

FERRAZ, 2016). 

            Esses jovens buscaram alternativas de vida que tivesse o sentido do 

comunitaríssimo. Como atesta Santos Junior (2006) afastaram-se das cidades e 
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buscaram uma nova maneira de viver em coletividade, estabeleceram comunidades 

alternativas, de forma que pudessem reger ideais opostos ao contexto social da época.  

 

Muitos começaram a experimentar uma maior aproximação à natureza como 

volta a um lar perdido, a uma casa originária de onde haviam se exilado pela 

distância imposta pelo artificialismo tecnológico urbano/industrial. Neste 

sentido, a busca por formas mais “simples” e orgânicas de se alimentar, de 

vestir, de se curar, de morar, fez surgir diversas experiências e práticas, onde 

a inovação estava na busca por uma forma de viver comunitária mais 

integrada ao ambiente e às pessoas a sua volta. (SANTOS JUNIOR, 2006, 

p.4) 

 

             A primeira comunidade no conceito que ecovila se formou na Escócia em 1962, 

por uma família composta por um casal de hippie e seus três filhos. Eles conseguiram 

meios de subsistência através de plantações com métodos que hoje são conhecidos 

como agroecologia e desenvolveram construções adaptativas para o frio e clima da 

região LOZANO (2009). O casal Peter e Eileen seguia uma perspectiva espiritual da 

relação humano e natureza, aos poucos as experiências da família com o manejo 

sustentável do espaço ganhou notoriedade. Conforme transmitia o conhecimento dos 

trabalhos que realizavam gradativamente as pessoas chegaram para se integrar aquele 

modo de vida que formou o que hoje é considerada a mais antiga ecovila do mundo. 

(BRAUN 2006). Em 1972 a ecovila criou a Fundação Findhorn, um centro comunitário 

que promove educação, palestras, cursos e seminários voltados aos aspectos ambientais, 

espirituais, sociais e econômicos, o núcleo é reconhecido internacionalmente como 

modelo de sustentabilidade (RAINHO, 2006, p.55). 

             As ecovillas contemporâneas carregam o legado de movimentos que 

questionaram a ordem social vigente, HUBER (1985) citado por SANTOS JUNIOR 

(2006) apontou os seguintes movimentos inconformistas: pacifismo, feminismo, 

ecologismo, movimento negro, Hippies, novo espiritualismo, nova esquerda, direitos 

dos cidadãos, novo psicologismo, revolução corporal-sexual etc. (SANTOS JUNIOR, 

2006, p.4). 

             Tendo em vista a semelhança dos ideais propostos por esses grupos, o 

nascimento de comunidades inseridas em contextos que hoje se conhece por ecovillas, 

carregam aspectos de busca por transformações do significado de viver em coletividade, 

como também a consciência do habitar humano que possa religar as pessoas a natureza. 

Neste sentido, para além das origens contraculturais, as ecovillas tomam forma a partir 
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de movimentos ativistas ambientalistas, com a expansão da ideia de sustentabilidade 

decorrente da degradação ecológica que colocou o mundo em crise ambiental 

(SANTOS JUNIOR 2015). 

            De acordo com Ricardo Braun (2006) essa problemática ambiental é atribuída ao 

desenvolvimento econômico com o avanço acelerado de tecnologias modernas, que 

culminou a exploração dos recursos naturais nivelados à produção e consumo 

desenfreado. 

           A preocupação em como lidar com os problemas ambientais que afetam a 

sociedade como um todo, eclodiu uma força compensatória para as consequências 

sociais e ambientais em nível mundial, a fundação Gaia Trust da Dinamarca objetivou a 

criação de assentamentos humanos sustentáveis, para isso encomendou ao casal Robert 

Gilman e Daiane Gilman, editores da revisa “In contexto” para identificar diversas 

comunidades sustentáveis ao redor do mundo. O relatório de pesquisa apresentou que 

ainda não havia comunidade elencadas no modelo ideal de sustentabilidade. Com a 

publicação da pesquisa “Ecovilas e Comunidades Sustentáveis” do casal Gilmam em 

1991 as ecovillas adquiriram um conceito oficial (GLOBAL ECOVILLAGE 

NETWORK 2004). 

             Em 1995 no centro comunitário da fundação Findhorn, reuniram-se membros 

de diferentes ecovillas para uma conferência internacional sobre ecovillas e 

comunidades sustentáveis, o encontro ocasionou a criação da Rede Global de Ecovilas 

(GEN), e como planejamento de divulgação do conceito de ecovila foi criado o site 

www.gaia.org. O objetivo consistiu em viabilizar o contato entre as comunidades e 

ampliar a divulgação, bem como, expandir e fortalecer esses modelos de assentamentos 

humanos em todos os países (BRAUN, 2005). Neste seguimento foi estabelecido, redes 

regionais autônomas: ENA – Ecovillage Network of the Americas, responsável pela 

América do Norte, Central e do Sul, Lebensgarten GEN – Europe, responsável pela 

Europa, África e Oriente Médio e Crystal Waters GEN – Oceania & Asia, coordenadora 

da Ásia e Oceania (SIQUEIRA, 2012, p.80). 

             A GEN (2008) é uma Organização Não Governamental, que desde o ano de 

2000 tem status consultivo no Conselho Econômico e Social o (ECOSOC) na 

Organização das nações unidas (ONU), GEN (2008). A rede participou da implantação 

da agenda 21 e a agenda habitat, assim como também divulgou em fóruns sociais as 

práticas e conceitos desempenhados em ecovillas (JANUÁRIO, 2014, p.74).  
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            Estima-se que a rede integraliza aproximadamente quinze mil ecovillas em 

diversos países. Considera-se um movimento articulador entre essas ecovillas e projetos 

ecológicos fundamentais na propagação do conceito de ecovillas e práticas que 

promovem a autossustentabilidade, vale salientar que nem todas ecovillas são filiadas a 

Rede-Global. (SANTO Jr, 2015, p.167; GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK, 2008). 

            A Rede Global de ecovillas têm como propósito conciliar esforços das 

comunidades para favorecer harmonia social, espiritual, econômica e ecológica dentro 

do critério de sustentabilidade. Para isso a Global Ecovillage Network (GEN) 

conceituou as ecovillas de acordo com quatro dimensões fundamentais: 1 - Dimensão 

Social: apoio e responsabilidades uns com os outros, sentimento de pertença ao grupo, 

profunda democracia, respeito às diferenças, partilhar recursos conjuntos, promover a 

educação e ajuda mútua, dentre outros aspectos comunitários; 2- Dimensão 

Cultural/Espiritual: compartilhar a criatividade, respeito e apoio á diversidade espiritual, 

expressões artísticas, atividades culturais, rituais e celebrações que englobam 

multiculturas 3 - Dimensão Ecológica: proteção á biodiversidade, produção de 

alimentos orgânicos, construções com materiais reaproveitados e adaptados ao meio 

ambiente, energia limpa, promover os princípios ecológicos; 4 - Dimensão Econômica: 

sistema de trocas ou moedas locais com o propósito de investir e distribuir os recursos a 

todos os membros e estrutura da comunidade (GEN, 2014).  

              Kelly Bôlla (2012) analisou no cotidiano de uma ecovila brasileira a 

aplicabilidade destes pilares de sustentabilidade propostos pela Rede Global de Ecovilas 

(GEN) e constatou que existem muitos desafios para se adequar á este estilo de vida 

humano, no entanto concluiu que a comunidade pesquisada estava de acordo com as 

dimensões de sustentabilidade, exceto a dimensão econômica por não aderir o uso de 

moeda local como meio de economia alternativa, mesmo estando nos princípios da 

economia solidária o estudo mostrou um predomínio de economia individual, 

entretanto, identificou a intenção da comunidade em tornar o aspecto econômico 

voltado ao coletivo (BÔLLA, 2012, p.179). 

            De acordo com Braun (2006) a permacultura abrange os princípios em comum 

das ecovillas e também vai designar a estrutura, o funcionamento e as atividades 

praticadas no cotidiano das comunidades.  

            O conceito de permacultura foi originalmente difundido pelos ecologistas Bill 

Mollison e David Holmgren na década de 70, permacultura em inglês “permanent 
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culture” significa cultura permanente. Os pesquisadores basearam-se no modo de viver 

das antigas comunidades aborígenes na Austrália, que resultou na integração de 

conhecimentos tradicionais com tecnologias modernas. A ênfase é o manejo sustentável 

da terra que possa se perpetuar no tempo e espaço, através de uma conexão das 

dimensões e necessidades humanas em que se trabalha com a natureza e não contra ela 

(MOLLISON,1998). 

            No livro de David Holmgren “Permacultura: princípios e caminhos além da 

sustentabilidade” (2002) publicado em português no Brasil no ano de 2013 a 

permacultura é retratada como ações criativas de alternativas ecológicas que reúne 

ideias e habilidades direcionadas ao desenvolvimento sustentável através de uma visão 

holística. Baseia-se em princípios éticos traçado em três pilares: 1- Noção do cuidar da 

terra, solo, florestas e agua ligado à consciência de habitar um planeta e fazer parte do 

todo, 2- Cuidados consigo e com as pessoas, 3- Estabelecer limite no consumo e 

produção local, busca-se o necessário para suprir as necessidades básicas da 

comunidade, isso não significa falta de abundancia, ao contrário disso o partilhamento 

justo abastece de maneira essencial e consciente (HOLMGREN, 2013).   

            Os procedimentos sustentáveis de plantio e colheita são pautados nos 

conhecimentos tradicionais e científicos de agroecologia e agrofloresta que se designa a 

um conjunto de práticas que aperfeiçoam o uso dos recursos da terra em preservação da 

biodiversidade, neste conceito valoriza-se o trabalho do agricultor e seus saberes, 

compete também ao uso de energias renováveis ou alternativas, provenientes de fontes 

como o sol e o vento, conhecido por energia solar e energia eólica 

(HENDERSON,2013).  

             O método permacultural inclui conhecimentos de paisagismo, estruturas 

arquitetônicas, coleta e armazenamento de água da chuva, banheiro seco com o uso 

compostagem, reciclagem de materiais, ciclagem de nutrientes, recuperação de 

ambiente degradado, filtrantes e técnicas de design e projetos de casas ecológicas no 

modelo de bioconstrução (BRAUN, 2005, p.121, 122,).   

              A visão permacultural de design e energia se refere a um sistema dinâmico de 

inter-relação da terra com as pessoas, animais, plantações e construções que interagem 

entre si e abrange o sentido de que a biodiversidade é suficiente para garantir o 

equilíbrio do ecossistema, uma comunidade configurada nessa delineação, amplia sua 

potencialidade de atingir a autossustentabilidade, conforme explica Jacinto, 
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O design é o planejamento ideal de uma área, seja em larga ou baixa escala, 

para que esta possa vir atingir a sustentabilidade, isto é, ser autossuficiente 

em todas as suas demandas, reduzindo ao máximo a necessidade de entrada 

de qualquer tipo de energia externa no sistema. (JACINTO, 2006, p. 12) 

 

             No Brasil existem diversas redes e instituições permaculturais que funcionam 

como centro de aprendizado, promovem o conceito e práticas da cultura permanente 

através da ministração de cursos, experiências de campo com estágios e mutirões. 

Destacam-se: O instituto de Permacultura e ecovillas da mata atlântica – IPEMA, 

localizada em Ubatuba – São Paulo, atua desde 1999. Em Pirenópolis, Goiás IPEC - 

Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado foi fundado em 1998. Mais recente em 

2005 foi fundado o IPOEMA - Instituto de Permacultura: Organização, Ecovilas e Meio 

Ambiente, fica localizado no Distrito Federal e funciona em dois campos: Centro de 

Permacultura Asa Branca e Chácara Santa Rita. Essas entidades são organizações não 

governamentais localizadas dentro ou fora de ecovillas e fomentam experiências 

educativas seguindo princípios ecológicos da permacultura em atividades participativas, 

bem como abertura á visitações monitoradas em ecovila destinado a grupos escolares, 

vivências que disseminam a conscientização ambiental, oficinas, projetos ecológicos e 

planejamento de ecovillas.  

            Os cursos mais recorrentes são: Bioconstrução, Produção Agroecológica e 

Agroflorestal e o Curso de Design em Permacultura (CDP) que é reconhecido 

internacionalmente como formação oficial para se tornar permacultor.  Essas 

instituições vêm ganhado força e notoriedade não somente entre as ecovillas brasileiras, 

mas abrange também os condomínios ecológicos, comunidades espirituais, 

assentamentos ecológicos, e comunidades tradicionais em diferentes lugares do País 

(VASCONCELLOS 2012; SANTOS JR, 2013, p.246). 

             Para além dos estudos permaculturais, o seguimento pedagógico das ecovillas é 

sedimentado pelo programa Gaia Education o qual trás a proposta de ensino direcionado 

ao desenvolvimento sustentável, oferece através da internet um programa virtual GEDS 

- Gaia Education Design para a Sustentabilidade e alcança não apenas membros de 

ecovillas, também convêm para pessoas interessadas em conhecer e vivenciar 

alternativas de vida que visa um mundo sustentável. O programa é organizado pela 

equipe “GEESE” (Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, em português, 

Educadores Globais de Ecovilas). O projeto Gaia Education Design visa unificar a 
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concepção de sustentabilidade correlacionada à consciência de habitar um planeta, uma 

grande conquista é a elaboração do curso Educação em Design de Ecovilas (EDE) que 

foi estruturado conforme experiências e conhecimentos mais satisfatórios de ecovillas 

em todo mundo. 

A EDE representa e é compatível com os valores fundamentais da grande 

comunidade de Ecovilas, entre esses valores se incluem: o respeito à unidade 

através da diversidade; a celebração de diversas culturas e fés; a prática da 

igualdade racial, cultural e sexual; a promoção da justiça social e da 

consciência ambiental; a busca da paz e da autodeterminação local; o 

empoderamento dos indivíduos e atores locais; a elevação da consciência e 

do potencial humano; e, de maneira geral, o respeito pela Terra viva que é o 

nosso lar planetário.  (GAIA EDUCATION, 2012, p.3) 

 

            Uma educação que promove o pertencimento global, ecologia planetária e 

conhecimentos vinculados ao pensamento complexo são conceitos de Edgar Morin 

(2002), o autor trás uma reflexão sobre cidadania terrena, indica que devemos 

compreender o mundo na relação tríade Individuo-sociedade-espécie, de maneira que o 

desenvolvimento humano não se constitui isoladamente, mas é tecido em conjunto. Em 

sua obra. Os sete saberes necessários á educação do futuro, o autor acentua a 

sustentabilidade como uma visão de identidade terrena, o planeta precisa ser sustentado 

para assegurar futuras gerações (MORIN, 2002).  

             Para seguir a ótica de contexto global, antes é preciso situar a relação entre o 

todo e as partes, o todo não pode ser conhecido sem as partes, da mesma forma, as 

partes não podem ser compreendidas sem o todo, é preciso conjugá-las de maneira a 

superar fragmentações isoladas, para explicar melhor o conceito o autor usou como 

exemplo o holograma: 

 

                                                  Tanto no ser humano, quanto nos outros seres vivos, existe a presença do 

todo no interior das partes: cada célula contém a totalidade do patrimônio 

genético de um organismo policelular; a sociedade, como um todo está 

presente em cada individuo, na sua linguagem, em seu saber, em suas 

obrigações e em suas normas. Desta forma, assim como cada ponto singular 

de um holograma contém a totalidade de informações do que representa, cada 

célula singular, cada indivíduo singular contém de maneira “hologrâmica” o 

todo do qual faz parte e que ao mesmo tempo faz parte dele. (MORIN, pág. 

37 e 38, 2002) 

 

              Nessa perspectiva as ecovillas tecem um caminho de desenvolvimento 

sustentável através da educação que pauta a problemática ambiental dentro do contexto 

da vida humana no planeta. São conhecimentos que ampliam a visão de mundo ao 
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mesmo tempo em que conscientiza a uma responsabilidade de estabelecer um modo de 

vida comprometido com um contexto planetário em vez de apenas a um local 

geográfico. Essa concepção é apresentada por Tim Clark (1991) o autor define ecovillas 

como vila planetária em inglês “Planetary Village", integra a consciência de habitar um 

mundo em que todas as ações humanas geram impactos globais, com isso, estão 

desempenhando um modo de vida interligado na perspectiva planetária como um todo 

(CLARK, 1991). 

 

2.2 O Contexto de Ecovillas no Brasil 

           

           Gabriel Siqueira (2012) indica que no Brasil comunidades alternativas existem 

desde 1978, ano de criação da ABRASCA – Associação Brasileira de Comunidades 

Autossustentáveis ou, dependendo da fonte, Comunidades Aquarianas, ou ainda, 

Alternativas (SIQUEIRA, 2012, p.91). 

             A ABRASCA congrega as comunidades alternativas do Brasil e viabiliza 

eventos para unir essas comunidades de forma que possam efetuar trocas de sementes, 

compartilhar vivencias comunitárias, práticas ecológicas, terapêuticas e espirituais. A 

associação também se responsabiliza por editar boletins e catalogar as comunidades. 

Desde o seu surgimento, a ABRASCA realiza uma vez por ano o ENCA - Encontro 

Nacional das Comunidades Alternativas (FACCIN, 2016).  

            O encontro acontece em comunidades que estão em processo de formação e 

precisam de apoio estrutural, doações e trabalhos voluntários. Outro evento promovido 

pela ABRASCA é o Festival Internacional de Cultura Alternativa (FICA), este evento 

que também ocorre anualmente, acolhe um publico mais amplo do que o ENCA unem-

se ecovillas de diferentes regiões do Brasil, reforça a relação de diferentes movimentos 

alternativos (SIQUEIRA, 2012).       

            A Rede Global de Ecovillas GEN após emergir, colaborou com o surgimento de 

outras redes para facilitar comunicação e proximidade entre ecovillas de todo o mundo, 

deste modo, a rede Ecovillage Network of the Americas (ENA) criada em 1997, ligou o 

movimento de ecovillas no Brasil e em todo continente americano e posteriormente 

nasceu o ENA-BRASIL correspondente das ecovillas nas regiões brasileiras (RAINHO, 

2006).  
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            Estudos mais recentes mostram que a Ecovillage Network of the Americas 

(ENA-Américas) transformou-se em Rede Global de Ecovilas da América do Norte 

(GENNA) e ocasionou a substituição do ENA-BRASIL com a criação do Conselho de 

Assentamentos Sustentáveis da América latina (CASA) consolidada na Colômbia no 

encontro ibero-americano de ecovillas "Call of the Mountain" em janeiro de 2012. 

            Assim como a anterior ENA-Américas o CASA está ligado a Rede Global de 

Ecovilas e se divide por regiões do continente latino americano. No Brasil conta-se com 

o Conselho de Assentamentos Sustentável do Brasil o - CASA-BR. O objetivo consiste 

em fortalecer movimentos comunitários e sustentáveis não somente em ecovillas, mas 

visa favorecer apoio e colaboração entre as diferentes iniciativas de sustentabilidade 

(SANTOS JUNIOR 2015; CASA LATINA 2017). 

 

2.3 Identidade 

         

            A concepção de identidade na psicologia social não se limita a constituição do 

sujeito fundado em papéis sociais que propõe auto identificação, bem como, distinções 

entre o eu e o outro. Silva Lane (2006) em seu livro “O que é psicologia social” 

contextualiza que a identidade abrange um aspecto muito mais amplo do que é 

idealizado pelo senso comum.  A autora esclarece que a identidade refere-se à 

composição social e histórica das relações humanas vinculadas a produção da vida 

material. São as relações sociais que definem a identidade e a consciência de si de 

acordo com as determinações sociais do ser. Entretanto, o sujeito poderá tornar-se 

agente de mudanças sociais ao adquirir uma percepção crítica sobre o caráter ideológico 

que compõe a identidade e que se reproduz para a manutenção das relações de 

dominação, inclusive a exploração da força de trabalho (LANE, 2006). 

           Castells (1999) argumenta que a identidade é uma fonte de significados, e refere-

se a uma identificação simbólica construída, processada e reorganizada de acordo com a 

cultura e sociedade. Sendo assim, a concepção de identidade transcende a definição que 

se refere à identidade como um conjunto de papéis. A construção da identidade acontece 

conforme a internalização individual dos fenômenos sociais e assim constroem-se os 

significados, como também, pode proporcionar uma ressignificação de concepção do ser 

social. Contudo, para o autor a gênese da identidade decorre de contextos oriundos das 

relações de poder e para explicar esse conceito o autor distingue e classifica três noções 
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de identidade: 1- a identidade legitimadora que se aplica de forma institucionalizada a 

uma dominação em massa, ou seja, origina-se de organizações que regem uma estrutura 

dominante na sociedade civil e impõem identidades padronizadas, enquanto a; 2- 

identidade de resistência será introduzida pelos próprios sujeitos que seguem princípios 

contrários à dominação das instituições sociais, desta maneira, criam-se comunas, 

grupos sociais, comunidades e organizações coletivas; 3- já a identidade projeto é o 

resultado da resistência dos sujeitos sociais que se estabelecem em ações, atividades, 

comunicações e lutas para redefinir as estruturas sociais vigentes, a força da identidade 

projeto consiste na busca por transformação social. 

            O psicólogo social Antônio Ciampa (1984) aborda de forma ampla a temática da 

identidade. O autor explica que para diferenciar ou igualar os sujeitos, impõe-se uma 

diversidade de substantivos que rotulam os indivíduos e remete uma concepção de 

imutabilidade. Porem, as relações grupais são compostas conforme as ações e as 

práticas sociais que os indivíduos realizam, com isso, a identidade é a representação do 

ser apontada como verbo ação e não se limita aos substantivos que indicam seres 

estáticos.  

            Em análise ao processo de formação da identidade, o individuo apreende 

subjetivamente as representações objetivadas no campo social que está inserido desde o 

seu nascimento, esse aspecto rompe a dicotomia sujeito e sociedade e demonstra a 

dialética individual e social. Um dos pontos centrais da constituição da identidade para 

Ciampa (1984) indica a ideia de movimento que contradiz a noção de identidade como 

ser estático. Para expressar esse movimento o autor emprega o termo metamorfose. 

Conforme as condições históricas e sociais ao longo do tempo a identidade como 

movimento é um processo continuo de humanização e transformações (CIAMPA, 

1984). 

 

2.4   Os Sentidos e Significados do Trabalho 

 

            Na antiguidade o trabalho tinha uma conotação negativa, de prática penosa e 

torturante, observa-se, por exemplo, que a origem da palavra trabalho pelos romanos 

referia-se a tripalium que era um instrumento de tortura. Contudo um salto na história 

com a revolução industrial inglesa, no século XVIII, e posteriormente as revoluções 

políticas, francesa e americana, a concepção de trabalho atingiu o ideal de liberdade e 
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passou a ser extremamente valorizado. A partir desse período o trabalho tornou-se o 

fator central da construção de identidade e estrutura de vida dos indivíduos, ou seja, o 

sentido negativo do trabalho na antiguidade é transformado na passagem da era antiga á 

modernidade. Assim o trabalho torna-se eixo fundamental da sociabilidade humana, 

passa a ser valorizado e visto como atividade que dignifica o homem (ENRIQUEZ, 

1999). 

            Hannah Arendt (2007) conceitua labor, trabalho e ação. O labor está ligado às 

funções biológicas do corpo humano e demanda consumo imediato. Caracterizado pelo 

homo laborans o labor refere-se a um ciclo natural da atividade de sobrevivência e 

manutenção da vida. Já o trabalho é de caráter cultural e tem sua finalidade na produção 

e fabricação de objetos duráveis e acumulativos, o trabalho caracteriza o homem em 

homo faber no sentido de atender necessidades artificiais criadas pela espécie humana. 

A ação corresponde à única atividade que não tem a interferência de coisas ou da 

matéria, portanto é definida como atividade política em que o individuo é constituído na 

pluralidade das relações sociais, neste sentido a ação é a condição humana. 

           O labor, trabalho e ação estão relacionados ao conceito de vita activa abordado 

pela autora para compreender aspectos condicionantes da vida humana e como 

ocorreram as transformações do mundo antigo ao mundo moderno em que o homo 

laborans se transformou em homo faber. 

            Na antiguidade os homens dedicavam-se a contemplação e ao tempo livre, o 

labor “vita activa” destinava-se apenas aos escravos que não eram considerados homens 

e sim animais domésticos, no mundo antigo o homem era estimado ser social, politico e 

livre enquanto pertencia a polis. Na modernidade há uma inversão do significado de 

“vita activa” e o labor ganha importância pública e ocorre o processo de transição do 

contemplativo para o activo, é neste sentido que o homo laborans toma forma de homo 

faber. O mundo moderno é o mundo do trabalho, e o lugar no mundo para o homem não 

se refere mais a polis e sim a “vita activa”.  

              Hannah Arendt (2007) argumenta que o trabalho é parte integrante da condição 

humana, assim, faz uma critica a indistinção entre labor e trabalho e refuta a visão 

ontológica do trabalho abordado por Karl Marx.  

              Na perspectiva de Marx (2013) a força de trabalho é o próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

trabalho no sentido de produção material. Neste aspecto o trabalho é atividade de 

transformação do homem sobre a natureza na medida em que produz a própria vida 
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material, modifica a natureza e a si mesmo, sendo este o elemento definidor da espécie 

humana.  

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre homem e natureza, um 

processo em que o homem media, regula e controla a sua troca material com 

a natureza através da sua própria ação. Ele faz em face de sua própria matéria 

da natureza, como um poder da natureza. Ele põe em movimento as forças da 

natureza que pertencem a sua corporeidade- braços e pernas, cabeça e mão 

para se apropriar da matéria da natureza numa forma utilizável para a própria 

vida. Ao atuar, por esse movimento sobre a natureza fora dele e ao 

transformá-la, transforma simultaneamente a sua própria natureza. (MARX, 

2013 p.326) 

 

             O trabalho é atividade com finalidades conscientes e constitui as relações 

humanas de sociabilidade. O processo de trabalho é objetivado na mercadoria e 

adaptado às necessidades humanas, desta forma, a força de trabalho posta em ação 

transfere mercadoria de valor. Neste sentido Marx (2013) aborda os conceitos de 

infraestrutura e superestrutura, o primeiro trata-se de forças de produção que gira em 

torno de produções de bens e a superestrutura consolida uma classe dominante que se 

mantem ao criar estratégias ideológicas. O capitalismo existe sob essas circunstâncias, 

ou seja, o trabalhador subordina-se ao capital por vender sua força de trabalho aos 

donos do meio de produção. Com isso o produtor não se apropria do que produz. 

            Considerando a historicidade da produção, analisa-se que o individuo não é um 

ser isolado. Ao contrário, é um membro dependente por fazer parte de um todo maior 

inerente a diversos ramos de produção, compõe um corpo social caracterizado por 

distintas etapas da historia humana e indica que a produção refere-se a cada estágio de 

desenvolvimento social (MARX, 2011). 

            Em o manifesto comunista Marx (2007) conceitua que a história de todas as 

sociedades até hoje existente, é a história da luta de classes. (MARX, 2007, p.40) 

Mencionou os modos de produção primitivos e escravos, idade média, feudal, 

capitalista e socialismo. Elucidou que as transformações graduais da estrutura social de 

cada período tem em comum a luta conflitante entre opressores e oprimidos. A 

sociedade burguesa moderna emergida após o feudalismo e definiu predominantemente 

duas classes opostas, a burguesia e o proletariado. Da manufatura á grande indústria 

moderna que distendeu o mercado mundial.  

 

Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações 

feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os completos e variados laços que 

prendiam o homem feudal a seus “superiores naturais” para só deixar 
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substituir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras 

exigências do “pagamento á vista”. Afogou os fervores sagrados da exaltação 

religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês 

nas águas geladas do calculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples 

valor de troca; substituiu as numerosas liberdades, conquistadas duramente, 

por uma única liberdade sem escrúpulos: a do comércio. 

(MARX, 2007, p.42) 

 

 

            A expansão do processo de produção refere-se a uma revolução burguesa e 

superou seus antecessores. Desta forma, a estrutura social ficou centralizada nos 

interesses do capital, submeteu o campo á cidade, aglomerou a população e concentrou 

a propriedade em poucas mãos. Desencadeou forças produtivas muito mais numerosas 

do que todas as épocas passadas, em consequência, aumentou a classe proletária e o 

processo de exploração do trabalho. Houve dicotomização entre trabalho e meios de 

produção. O trabalho para o sujeito tornou-se o único meio de sobreviver e para o 

capitalista o trabalho significa exclusivamente o lucro e acumulo de riquezas “O 

trabalho passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia 

começa com a sua existência.” (MARX, 2007, p.47). Portanto, distendeu 

gradativamente os conflitos entre proletários e burgueses.  Marx (2007) ressalva que as 

lutas de classes alavancam as transformações sociais. Estes aspectos remetem a 

produção dos indivíduos vivendo em sociedade, difundido nas forças produtivas e 

relações sociais de produção. Ou seja, de forma concreta, quando se muda a forma de 

produção mudam-se as relações humanas (MARX, 2007). 

             Com a expansão da indústria moderna e a introdução da tecnologia, as esferas 

sociais do trabalho foram transformadas como também as relações de vida e consumo 

da população. Este encadeamento inclui a consolidação do modelo de trabalho japonês 

ou toyotismo em recurso da globalização (NAVARRO et al. 2017). Conforme Ricardo 

Antunes (2004) com a globalização e os processos de mudanças no mundo do trabalho, 

a classe proletária tornou-se ainda mais fragmentada, heterogênea e diversificada. E o 

controle do capital sobre o trabalho propiciou ainda mais sua precarização e a perda de 

direitos e de sentido. 

 

A classe trabalhadora do século XXI, em plena era da globalização, é mais 

fragmentada, mais heterogênea e ainda mais diversificada. Pode-se constatar, 

neste processo, uma perda significativa de direitos e de sentidos, em sintonia 

com o caráter destrutivo do capital vigente. O metabolismo, sob controle do 

capital, tornou o trabalho ainda mais precarizado, por meio das formas de 
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subemprego, desemprego, intensificando os níveis de exploração para 

aqueles que trabalham. (Antunes & Alves, 2004, p.346) 

  

            Com a globalização o capital tendeu a se ajustar as exigências e competitividade 

dos mercados mundiais e promoveu uma flexibilização do trabalho num processo que 

captou a subjetividade do trabalhador a favor da produção, no que se refere a novas 

formas de adequar a produção aos objetivos do mercado. Estas circunstâncias 

demandaram maior precariedade e superexploração do trabalho e instabilidade no modo 

de vida. Em contradição, enquanto alguns sofreram com situações de desemprego, 

outros trabalhadores sofreram com sobrecarga de trabalho (NAVARRO et al. 2017).  

            Ricardo Antunes (2003) aponta que a lógica capitalista ultrapassou a ideia de 

produção voltada para atender as necessidades humanas. A força humana de trabalho é 

devastada conforme submetida ao capital e cria uma relação resistente entre homem, 

tecnologia e natureza. Os que vivem do trabalho são desprovidos dos meios de 

produção e são subjugados a vender a força de trabalho em troca de salário. O autor 

esclarece que a relação entre o trabalho e capital trata-se da própria força de trabalho 

transformada em capital firmada na esfera social. Isso indica a integral captura da 

subjetividade que entrará em condição de estranhamento com a falta ou a precarização 

do trabalho que configura a perda quase completa da dimensão de humanidade e 

elimina a possibilidade de uma vida com sentido. Também uma vida sem sentido dentro 

do trabalho não é coerente com uma vida cheia de sentido fora do trabalho. Não há 

conciliação que promova sentido na vida do sujeito quando se vive a dicotomia do 

tempo livre e o trabalho assalariado, estranhado e fetichizado (ANTUNES, 2003). 

            Richard Sennet (2009) em A corrosão do caráter: consequências pessoais do 

trabalho no novo capitalismo, argumenta que o surgimento de instituições mais 

flexíveis direcionada a flexibilização do tempo em decorrência da intensificação na 

rotina do trabalho, manifesta novas formas de poder e controle sobre o trabalho, porque 

estabelece relações de produção ainda mais instáveis, incertas e fragmentadas, em que 

se perde ainda mais os laços sociais com o trabalho. Neste seguimento compreende 

mudanças no sentido e significado do trabalho devido a como esses processos 

transformam o caráter dos trabalhadores. Em uma lógica que interfere nas relações entre 

as pessoas pelo motivo de serem infixas e por isso ainda mais superficial e descartável. 

Não há uma historia constituída e partilhada entre as pessoas em longo prazo e também 

não há o sentimento de considerar-se necessário como pessoa. Na colocação do autor: 
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Quem precisa de mim? É uma questão de caráter que sofre um desafio radical 

no capitalismo moderno. O sistema irradia indiferença. Faz isso em termos 

dos resultados do esforço humano, como nos mercados em que o vencedor 

leva tudo, onde há pouca relação entre risco e recompensa. Irradia indiferença 

na organização da falta de confiança, onde não há motivo para se ser 

necessário. E também na reengenharia das instituições, em que as pessoas são 

tratadas como descartáveis. Essas práticas óbvias e brutalmente reduzem o 

senso de que contamos como pessoa, de que somos necessários aos outros. 

Pode-se dizer que o capitalismo foi sempre assim. Mas não do mesmo jeito. 

A indiferença do antigo capitalismo ligado à classe era cruamente material; a 

indiferença que se irradia do capitalismo flexível é mais pessoal, porque o 

próprio sistema é menos cruamente esboçado. (SENNET, 2009, p.174,175) 

 

             Contudo, para superar a lógica do capitalismo moderno é necessário um senso 

de comunidade, discussão dos problemas e compartilhamento de experiências entre as 

pessoas (SENNET, 2009). 

            A percepção das relações sociais envolvidas no mundo do trabalho materializado 

é estabelecida entre os indivíduos na forma de mediação de valor, ou seja, relação de 

coisas, esse fenômeno Marx (2007) denominou caráter fetichista de mercadoria.  

            O individuo se produz socialmente e estabelece forças produtivas que 

demandam as relações de produção material. Isso envolve os aspectos da vida social, 

intelectual e política e neste sentido constitui-se a consciência humana, ou seja, 

conforme Karl Marx a realidade se funda na matéria: 

 

O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, 

política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Em certa 

etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade 

entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não 

é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das 

quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças 

produtivas que eram essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, 

então, uma época de revolução social. (MARX, Contribuição á critica da 

economia política. 2008, p.47) 

 

 

 São as contradições e conflitos que distende uma revolução social e atinge a 

transformação de uma sociedade para outra sendo as classes mais oprimidas que 

realizam tais transformações (MARX, 2008). 

             A perspectiva da psicologia sócio-histórica elaborada nos fundamentos do 

pensamento de Karl Marx foi traçada por Alexis Leontiev (2004) em seu livro “O 

Desenvolvimento do Psiquismo”, e contribui para a compreensão da construção 
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psicológica dos sentidos e significado da atividade humana numa visão ontológica e 

conforme o homem se desenvolveu nos aparatos sociais de cada período histórico. Para 

ele, o individuo se realiza ao apropriar-se dos meios de objetivação, e nisso, a relação do 

eu com mundo e com o outro é mediada no conjunto da atividade social. 

            Leontiev (2004) ressalta que as comunidades primitivas caracterizavam-se nas 

atividades coletivas em que os homens detinham os mesmos meios e frutos da 

produção, o trabalho coletivo era dotado de um sentido social e também mediado pela 

fixação da linguagem, deste modo, a consciência individual e a subjetividade 

coincidiam com as significações objetivas elaboradas socialmente, portanto, com a 

divisão social do trabalho e o surgimento das sociedades de classes a estrutura interna 

da consciência tomou outro curso, diferente da forma primitiva em que a atividade e as 

condições sociais eram integradas. 

             As modificações da consciência se dão na dissociação entre atividade 

intelectual e atividade prática e também no fato de que o individuo toma consciência 

dos próprios aspectos individuais enquanto ser em atividade, assim, ocorre à separação 

dos homens dos meios sociais de produção que inclui a cisão do homem com seus 

instrumentos de trabalho e a ligação com a terra, portanto, quando o homem não conecta 

sua ação ao sentido dela, é nesse aspecto, que o trabalho é direcionado ao que Leontiev 

(2004) apontou como alienação.  

 

A atividade do batedor primitivo é subjetivamente motivada pela parte da 

presa que lhe caberá e que corresponde as suas necessidades; por outro lado, 

a presa é o resultado objetivo da sua atividade, no quadro da atividade 

coletiva. Na produção capitalista, o operário assalariado procura ele também, 

subjetivamente, a satisfação das suas necessidades de alimento, vestuário, 

habitação etc., pela sua atividade. Mas o seu produto objetivo é diferente, este 

pode ser o minério de ouro que extrai o palácio que constrói. ``O que ele 

produz para si mesmo não é a seda que tece, não é o outro que extraí da mina, 

não é o palácio que constrói. O que produz para si mesmo é o salário, e a 

seda, o ouro e o palácio reduzem-se para ele em uma quantidade determinada 

de meios de subsistência, talvez a uma camisola de algodão, ao papel de 

crédito, e a um alojamento numa cave. ´´ (LEONTIEV, 2004, p.130).     
           

            O trabalho alienado e estranhado continua sendo elemento central na vida 

humana por estar vinculado ao suprimento das necessidades humanas que se renovam e 

se compõe em cada período social e histórico, com isso, o trabalho alienado é também 

alienação do próprio conteúdo da vida humana, porque a relação social entre os 

indivíduos transformam-se em relação entre coisas, que estão elencadas ao poder de 
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troca material permeado pelo dinheiro. Contudo Leontiev (2004) ressalta que os 

indivíduos não estão inteiramente sujeitados à condição de trabalho alienado, pois 

podem travar uma luta interior devido às contradições das significações vigentes 

confrontadas conforme a capacidade da consciência de atingir, o sentido pessoal da 

realidade coletiva e suas significações. E neste sentido, o sujeito passa a posicionar-se 

com vista a resistir e superar o estado ao qual está submetido (LEONTIEV, 2004).  

            Newton Duarte (2004), apoiado em Leontiev, acentua que a superação da 

alienação pode promover a emancipação humana da dominação do homem sobre o 

homem, somente enquanto fruto de decisões coletivas e conscientes, o autor ressalta 

nessa perspectiva que o sentido do trabalho para o individuo é consequentemente o 

sentido do trabalho enraizado na sociedade capitalista, considerando a dialética 

individuo e sociedade, indica que da mesma maneira que para o individuo ocorre o 

estranhamento devido à falta de sentido entre atividade e o conteúdo do seu trabalho, 

esse efeito também reflete na sociedade como um todo, originário das contradições e 

conflitos gerados na incoerência entre a esfera econômica e as esferas da vida social.   

             Duarte (2004) exemplifica que quando ocorre um reaquecimento da indústria 

automobilística, que com aumento de produção de veículos, promove a geração de 

empregos e o avanço econômico de uma nação, tem para a estrutura e manutenção do 

capital um sentido magnânimo, mas por outro lado, os impactos no campo social têm 

caráter agravante, como o aumento de veículos nas ruas que decorrem não somente no 

maior risco de acidentes de transito, mas implica também na excessiva poluição que 

prejudica o meio ambiente. É nesses aspectos que o sentido das ações humanas 

interligadas ao mundo do trabalho na sociedade contemporânea contém na relação entre 

trabalho e capital significações contraditórias e destrutivas na própria esfera social.  

                Nestas análises conceituais observa-se que independente de o trabalho ser 

elucidado como elemento fundador da espécie humana como abordado por Karl Marx 

ou como parte integrante do ser humano na visão de Arendt, aparece, portanto, como o 

trabalho constitui as transformações sociais e o desenvolvimento da vida em diferentes 

fases históricas, nota-se que os sentidos e significados do trabalho são vistos na relação 

de subjetividade e objetividade e remete a um amplo entendimento das relações 

humanas na dialética individuo e sociedade.  

             Em um aspecto geral, foi possível constatar que a partir da valorização da vida 

ativa o trabalho passa de uma conotação negativa a um sentido positivo para a 
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sociedade, porem, as mutações no mundo trabalho, mais especificamente com a 

expansão capitalista, designa um cenário de fragmentação culminando na divisão social 

do trabalho, a perda da autonomia do trabalhador, dos seus meios de produção, do 

planejamento e domínio das técnicas de trabalho num processo que exerce o controle da 

subjetividade do trabalhador e está associado à exploração do trabalho, nesse aspecto 

percebe-se como tudo está relacionado com a vida das pessoas dentro da sociedade 

porque os impactos negativos aparecem vigentes na estrutura social. 

 

2.5 Identidade e o Sentido do Trabalho em Ecovilas 

 

            Algumas teses e dissertações de pesquisas realizadas em ecovillas relataram 

como é feito a divisão do trabalho dentro dessas comunidades. No estudo de Rebeca 

Roysen (2013) intitulado “Ecovilas e a construção de uma cultura alternativa” a autora 

objetivou compreender no cotidiano de uma ecovila brasileira a maneira como o grupo 

se organiza para viver uma cultura alternativa que se opõe a sociedade de alto consumo. 

Identificou que os membros da comunidade se dividem em grupos que chamam de 

Grupos de Trabalho (GT), mesmo aqueles que trabalham fora da ecovila se organizam 

coletivamente e dividem-se com ênfase no desempenho criativo de cada pessoa. Não 

são atividades remuneradas e ocorrem de acordo com objetivos específicos direcionados 

a manter e atender as necessidades da comunidade. Os trabalhos são voltados para 

tarefas que unem artesanato com reciclagens de materiais, engajado na proposta de 

viver e praticar ações alternativas ao consumismo. Nas palavras da autora é possível 

identificar o significado do trabalho nesse cenário: 

 

Experimentam, assim, uma forma de relação com o trabalho na qual há 

espaço para o envolvimento da totalidade dos indivíduos nas tarefas 

executadas – seus sentimentos, gostos, imaginação, habilidades, fraquezas – 

permitindo que as pessoas se sintam mais integradas. Um exemplo dessa 

expressão criativa são as invenções de Rodrigo. Ele transforma garrafas 

plásticas vazias, pedaços de tronco, parafusos de todos os tamanhos, frascos 

vazios e muitas outras coisas que as pessoas considerariam lixo, mas que, na 

sua oficina, se tornam matéria-prima para suas invenções – como um 

sinalizador caseiro que ele criou para indicar quando a caixa d’água está 

cheia. (ROYSEN, 2013, p.174) 

 

              Roysen (2013) percebeu que a identidade das pessoas que moram na ecovila 

constitui-se por via de atividades que o grupo realiza em conjunto, como reuniões 
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mensais e almoços comunitários e também através dos trabalhos que desenvolvem na 

ecovila, porque deixam suas marcas em cada item que constroem e se reconhecem 

inseridos no contexto coletivo da relação comunitária.  

          A pesquisa de Fernanda Borelli (2014) direciona um olhar para o consumo 

responsável no contexto de uma ecovila localizada no estado de minas gerais, os 

membros da comunidade estudada por Borelli (2014) também se dividem em Grupos de 

Trabalho (GT), a autora conta que o trabalho é feito de forma coletiva e individual, os 

que têm determinadas aptidões se tornam líderes de GT para auxiliar o restante do grupo 

na atividade que precisam ser exercidas, cada membro da comunidade precisa estar 

engajado em um ou mais grupos de trabalho e tem liberdade para sair ou mudar de 

grupo.  

            A autora questionou os motivos que levaram os membros da ecovila aderir 

aquele modo de vida, os relatos indicaram senso crítico e rejeição ao modelo de trabalho 

convencional pautados na ideologia do consumo.  

           Algumas pessoas entrevistadas deixaram carreiras profissionais promissoras por 

não conseguir trabalhar dentro de um padrão oposto aos valores que acreditam. Foi 

possível identificar que o sentido do trabalho para essas pessoas se refere a exercer 

atividades que vão de encontro aos seus princípios e visão de mundo e não o contrário, 

compartilhar os mesmos valores prospera o significado de estarem juntos vivendo em 

coletividade (BORELLI, 2014). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

   A presente pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética na plataforma Brasil, 

número do parecer: 1.997.699 e número do CAAE: 6625547.6.0000.5510, conforme 

consta no anexo - II. Esse estudo foi realizado através de abordagem qualitativa, foram 

levantados dados através de revisão bibliográfica pertinente ao tema. A pesquisa de 

campo foi realizada numa comunidade autossustentável no sul do estado de Minas 

Gerais. 

 Fizemos um levantamento dos dados da comunidade estudada, com isso, 

descrevemos sua estrutura de funcionamento, como também, elucidamos os critérios 

para desligamento e inclusão de novos membros. 

  Foram entrevistadas duas pessoas da comunidade autossustentável, segundo os 

princípios da metodologia de história oral de vida, as pessoas entrevistadas dissertaram 

sobre suas experiências de vida e trajetória no mundo do trabalho até o momento atual. 

  Assim, a coleta das informações por meio das entrevistas de história oral de 

vida, foi abordada conforme duas dimensões centrais: 1- trajetória de trabalho; 2- 

motivos para adesão à comunidade autossustentável. A partir dessas duas dimensões 

centrais que estruturaram a base das entrevistas e as problemáticas da pesquisa, foram 

interpretados os impactos da vida na comunidade autossustentáveis tendo em vista as 

temáticas da identidade e dos sentidos e significados do trabalho.  

  A razão de adotar o método de história oral de vida se insere exatamente na 

possibilidade de captar a essência da subjetividade do entrevistado, suas vivências e 

saberes, como também a identidade e o sentimento de pertença ao grupo que está 

inserido. As entrevistas foram realizadas após o consentimento livre e esclarecido 

contido no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente preenchido e 

assinado pelas colaboradoras. As informações das entrevistas com base na metodologia 

da história oral de vida foram interpretadas segundo os critérios da análise de conteúdo. 

            A história oral de vida é um método de pesquisa que visa privilegiar as 

entrevistas como ponto central, enfatiza-se todas as possibilidades de análise desde a 

formulação do projeto roteiro, o processo, a transcrição e efetivação dos resultados. A 

fala é transformada em texto como documento, esse processo é muito importante nessa 

metodologia, sendo justamente o que difere a historia oral de outros trabalhos ligados a 
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entrevistas. Deste modo, compreende-se como fundamental o uso de gravador durante a 

entrevista para que o conjunto da fala seja reunido em texto escrito, ou seja, não se 

limita apenas a um arquivo de gravação, mas visa à transcrição e análise (MEIHY, 

1994). 

           Meihy (1996) assinala que a história oral de vida refere-se à captação do sentido 

de experiências pessoais de alguém, assim, tem por relevância compreender em 

contexto a interação entre a trajetória individual e os processos sociais. Desta forma, as 

entrevistas não são indutivas, confrontativas ou pautadas em questionário. São 

entrevistas livres e colaborativas, em que se busca uma relação dialogada, portanto, 

indica-se que o entrevistador não se pronuncie mais do que o necessário para exercer a 

função de estimular a fala do outro, e assim, abre-se maior espaço para que o 

interlocutor possa expressar-se de forma ampla e conduzir o enredo de sua historia de 

vida conforme sua vontade e condições, podendo haver ou não uma ordem de tempo 

cronológico na sequencia da narrativa. Contudo considera-se a abrangência dos 

conteúdos subjetivos vívidos nos detalhes como: impressões, valores, sentimentos e 

visão de mundo, assim, compete ao narrador colaborador expressar o que considera 

como verdade, a nossa busca consiste em captar a subjetividade em relação com 

realidade social (MEIHY, 1996). 

            Neste ponto, Portelli (1996) assinala que a forma de percepção de qualquer 

pessoa apresenta-se de diferentes maneiras ao que se refere à expressão da história oral 

e as memórias, apresenta-se, portanto, uma infinidade de diferenças individuais 

correlacionadas às semelhanças com os outros, para maior compreensão entre as 

diferenças e semelhanças é fundamental reconhecer a subjetividade com a realidade 

objetiva dos fatos narrados (PORTELLI, 1996).  

            A memória individual que compõe a narrativa da história oral de vida aparece 

vinculada a memória coletiva e tem seus desdobramentos carregados de significados, 

rememorar é uma forma de vivificar o passado com as perspectivas e valores de hoje. 

(ALMEIDA; AMORIM; BARBOSA, 2007). Neste aspecto interessa a correlação da 

memória individual com a memória grupal e o entrelaçado dos fatores sociais e 

comunitários, marcados por uma identidade, porem, vale salientar que a história oral 

não anula a individualidade contida na narração do colaborador (a) conforme Meihy 

(1996) esclarece: 
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Em vez de se deter nos pontos comuns que marcam uma experiência coletiva, 

convêm deixar claro que a história oral, diferentemente das abordagens 

comuns da sociologia, se preocupa com as versões individuais sobre cada 

fenômeno, e que ela apenas se justifica em razão da soma de argumentos que 

caracterizam a experiência em conjunto. Afirma-se, pois que cada 

depoimento para a historia oral tem peso autônomo, ainda que se explique 

socialmente. (MEIHY, 1996, p.70) 

 

            Deste modo, cabe perceber as motivações individuais, percepções e 

especificações de cada indivíduo que podem formar no conjunto amplo de análise 

alguns traços comuns sustentados nos fundamentos da coletividade. Entretanto trabalhar 

a identidade na história oral de vida contém o desafio de não fixar-se apenas nas 

semelhanças e afinidades internas do grupo, é necessário preocupar-se com a 

diversidade, busca-se assim, não limitar a dimensão humana (MEHY, 1996). 

            Neste tipo de pesquisa também são considerados os silêncios, os esquecimentos, 

as reiterações, a linguagem não verbal e o cotejamento com fontes escritas e imagéticas. 

Tudo isso comporá os dados de análise (SILVA; BARROS, 2010, p.71). 

            Valdir Silva e Denise Barros (2010) indicam ainda, que os procedimentos da 

coleta de dados em historia oral de vida podem ser divididos em três etapas, a pré-

entrevista, a entrevista e a pós-entrevista, a primeira consiste num contato inicial na qual 

se apresenta o projeto de pesquisa, em caso de concordância combina-se um momento 

com o colaborador para a gravação da narração de sua história oral de vida. Sobre esse 

primeiro momento pontuam os autores: 

 

Esta etapa requer bastante estudo e planejamento, pois, além de ser o início 

do vínculo com aquele que dará substância ao estudo, é momento em que se 

reúnem informações e conhecimentos para que se consiga manter um diálogo 

fluente com o(a) colaborador(a). Caso não conheça alguns elementos de sua 

trajetória, dificilmente o(a) pesquisador(a) conseguirá aprofundar os temas 

tratados. (SILVA; BARROS, 2010, p.71) 

 

            A entrevista requer cuidados do entrevistador no que se refere preparação do 

ambiente para que o colaborador (a) possa sentir-se confortável para narrar sua história, 

isso implica em evidenciar ao colaborador (a) a importância de sua participação, bem 

como, os cuidados éticos adotados. 

            Apoiados em Meihy, SILVA; BARROS (2010) assinala que a pós-entrevista 

compete ao pesquisador organizar os dados coletados nos seguintes procedimentos: 

transcrição, contextualização e transcriação.  
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            A transcrição é um processo técnico de escrever ou digitalizar tudo o que foi 

falado em gravação, ou seja, é o conjunto de transformação da fala em texto, sendo 

muito importante para a construção de análise das histórias de vida, inclusive, enfatiza-

se a pontuação porque é o que evidencia a fala na forma transcrita, os sinais de 

pontuação como seguimento gramatical representam um rigor interpretativo na reflexão 

da construção do texto (SILVA; BARROS, 2010). Com isso incluem-se os erros de 

português, gírias, expressões regionais e marcadores conversacionais que caracterizam a 

oralidade. (BARBOSA, 2009, p.8). 

            Por sua vez a contextualização é um rearranjo do texto em que se retiram as 

perguntas do pesquisador com o objetivo de tornar o texto uma leitura mais 

compreensível. E por ultimo a transcriação consiste em recriar o texto podendo inserir 

em síntese algumas análises do pesquisador como o significado dos gestos e os aspectos 

que o colaborador (a) transpareceu durante sua narração. (SILVA; BARROS, 2010).    
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4. DESCRIÇÃO DA ECOVILA PESQUISADA 

 

            A Ecovila Águas Contentes foi fundada em 2012 por um grupo de pessoas com 

o mesmo ideal, são amigos que se conhecem há quase 30 anos, reuniram-se e fundaram 

a Associação Vale de Transição que adquiriu uma área rural de 12 hectares no sul de 

minas gerais.  

          Na área adquirida pela associação já existia uma nascente, uma casa que chamam 

de casa mãe e que atualmente é a casa do caseiro, um pomar, uma praia nas margens do 

rio Baependi com a mata atlântica circundando todo terreno. Algumas áreas do terreno 

eram pastos e estavam devastadas pelo gado que antes passava por dentro da ecovila, 

assim, para recuperação do solo tiveram que fechar o acesso do gado e realizaram um 

reflorestamento para recuperar a vegetação natural. 

 

Então a ecovila, ela é... realização de um sonho de várias pessoas, amigos, 

nós temos seis lotes, temos mais pra vender, amigos de vinte, trinta anos com 

o mesmo ideal, de ter uma vida mais sustentável, sair do consumismo, 

trabalhar com alimentação orgânica, né? E fazer realmente essa reconexão, e 

em abril agora, amanhã, vai fazer dois anos que eu moro aqui. (Ana Lúcia) 

 

          Uma das primeiras ações foi rever toda distribuição espacial do terreno, foram 

elaborados novos caminhos e trilhas para ampliar a acessibilidade em todos os pontos. 

Em 2013, um dos associados recebeu a doação de 200 mudas de espécies da mata 

atlântica de um projeto chamado Viva Floresta da ONG Ilhabela.org.  

         Algumas mudas foram plantadas em mutirão por voluntários, plantaram árvores 

nativas e frutíferas na Mata, nas margens do rio e numa nova área de pomar. Além da 

ideia de viver em comunidade o objetivo principal dos associados da ecovila, é a criação 

de um centro de educação ambiental, assim, os associados trabalham desde 2015 na 

implantação deste proposito, desde então, aos poucos, foram construindo ambientes, e 

espaços comunitários para atender uma demanda de educação que promova consciência 

ambiental e visão holística para proporcionar vivencias com ênfase no desenvolvimento 

humano, e assim, a comunidade será oficialmente aberta para visitação e turismo.  

           No inicio de 2017, foi construído na área comunitária, um viveiro de plantas que 

denominaram Viveiro Educador. A construção é feita de estacas de eucalipto e bambu 

tratado para estrutura, coberta com plástico especial para estufas, o espaço é composto 
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por 45m de bancadas também feitas de bambu, existem banners educativos com 

informações sobre as ervas; há uma mesa central para trabalhar na produção das mudas 

e também ensinar grupos sobre poda, multiplicação, estaqueamento, dormência das 

sementes. O propósito é ensinar como plantar e multiplicar a diversidade de plantas. 

Para gerar recursos para a ecovila, as mudas serão vendidas aos visitantes do Centro de 

Educação Ambiental da Ecovila. 

 

Nosso objetivo é fazer daqui um centro de educação, um centro holístico, um 

centro um ponto de luz na terra, (...) é porque assim, eu acho que aqui a gente 

pode agregar várias coisas. A gente tem o projeto turístico, a gente tem áreas 

privativas e áreas comunitárias, as áreas comunitárias todos os associados 

podem usar e aqui que a gente quer abrir para o turismo, pra visitação e pra 

vivencias. (Ana Lúcia) 

 

           Já fizeram um projeto piloto, receberam um grupo escolar de 30 alunos e também 

já realizaram vários mutirões. O objetivo de trabalhar com o turismo consiste em 

apresentar ervas medicinais e oferecer degustação de chás e sucos naturais. Além disso, 

pretendem explicar como funciona todo sistema de reaproveitamento de material 

reciclável, realizar visitas monitoradas, cursos e oficinas a turistas que visitam a região, 

estudantes e interessados no geral. 

             A Ecovila Águas Contentes é dividia em área residencial e área comunitária, a 

área residencial é composta por três casas. A área comunitária que está sendo montada 

há três anos, já tem espaço para camping, banheiros com duchas, cozinha comunitária, 

uma loja que foi construída em madeira e materiais reutilizáveis, além disso, pretendem 

fazer mais uma cabana para realização de atividades que envolvem artes. 

             As áreas estão divididas em 19 lotes. Os lotes 1 e 2 são para a Escola e Centro 

de Educação Ambiental e os demais 17 lotes são dos associados. Em 2016 tiveram 5 

lotes ocupados na área residencial e 1 na área comunitária, sendo eles: 1, 15, 16, 17, 18 

e 19. Ainda dispõem de 12 lotes para venda de número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

e 14. Cada lote tem 700mts² e custa oitenta mil reais.  

             Um lote da área comunitária pertence ao Instituto Cinco Elementos Educação 

para a Sustentabilidade, o espaço está destinado no futuro à construção de uma escola 

que irá integrar o centro de educação ambiental. 

              A comunidade não é completamente autossustentável, mas está caminhando 

para atingir a autossustentabilidade, além do projeto de educação ambiental um dos 
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caminhos apontado por Ana Lúcia, é uma área da ecovila destinada ao plantio de 

agroecologia e agrofloresta para produção e consumo local, conforme os parâmetros de 

sustentabilidade. Na ecovila tem hortas nas residências, ela contou que os membros 

gostam de ter uma horta perto da cozinha da casa, além do mais, tem canteiros de 

hortaliças na área comunitária e o pomar que fica nas proximidades. 

            Toda composição estrutural da ecovila foi estabelecida conforme os 

fundamentos de permacultura, porque abrange diversas alternativas de sustentabilidade 

baseadas nos conhecimentos permaculturais, no entanto, ainda há uso de energia 

elétrica, porem, para uso dos chuveiros da área comunitária e também residencial, a 

comunidade tem um sistema básico de aquecimento de água por energia solar, é 

composto de coletores solares (placas) e um reservatório térmico denominado boiler.  

            O sistema de tratamento de esgoto é ecológico, utiliza-se um método de 

permacultura conhecido por BET (Bacia de Evapotranspiração). Além disso, as casas na 

área residencial e todas as estruturas da área comunitária estão inseridas nos parâmetros 

de bioconstrução, que se refere à utilização de materiais que não agridem o meio 

ambiente. Duas casas foram construídas com tijolo ecológico fabricado na região, a 

terceira casa é a única construção recente na ecovila que está fora do padrão de 

bioconstrução, foi feita de alvenaria, e encontra-se inacabada.  

            Dos associados, somente Ana Lúcia e a Carmem Lúcia moram na comunidade e 

também o caseiro. Ana Lúcia e o caseiro moram há dois anos e a Carmem Lúcia há seis 

meses. Os outros amigos associados moram em São Paulo e frequentam a ecovila 

eventualmente.    

           Ana Lúcia trabalha fora da ecovila de segunda-feira á quarta-feira como 

educadora. Na comunidade as atividades são de manutenção, poda, plantio, colheita de 

frutas para armazenamento, entre outras atividades que correspondem à manutenção do 

espaço e dedicação na construção e ampliação da área comunitária destinada ao centro 

educacional. 

            A moradora Carmem Lúcia é aposentada e fica responsável pela tesouraria, 

dedica 4 horas de trabalho por dia para cuidar do viveiro de plantas, das mudas 

medicinais e do pomar, o caseiro segue um cronograma de trabalho feito pela Ana 

Lúcia. Uma vez por semana, toda sexta-feira, trabalham todos juntos, e vão 

direcionando tudo o que tem que ser feito na semana seguinte. O caseiro cuida das áreas 
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comuns da comunidade, mas o cuidado do lote residencial é de responsabilidade do 

morador.  

Quando a gente quer, a gente consegue, se você trabalhar no coletivo, porque 

o coletivo é um ensinamento, porque a gente tem que trabalhar a tolerância, o 

amor, o respeito, porque quando você vem para um lugar deste, você tem que 

estar disposto, porque assim, a vida no campo não é como a vida da cidade, 

eu to te falando porque eu sou urbana, e urbana da capital mesmo de São 

Paulo, aqui você vive outras coisas, você aprende a seguir a frequência da 

natureza, se chove para o que ia fazer e vai fazer outra coisas com a terra, 

porque a terra amoleceu, entendeu? Existe um cronograma sim, mas na roça 

você aprende observar a natureza. (Ana Lúcia) 

 

            Para Ana Lúcia trabalhar no coletivo também envolve a relação com os 

vizinhos, contou que foi necessário permear difíceis diálogos com os vizinhos, porque 

antes da associação adquirir o terreno, o caminho do gado passava por dentro da ecovila 

e modificava a vegetação natural, além disso, contou que no trajeto de acesso para a 

comunidade, precisava abrir e fechar quatro porteiras, assim, ela relatou que era muito 

difícil, principalmente em dias de chuva. 

 

Ano passado tivemos uma grande conquista aqui, porque tínhamos quatro 

porteiras pra chegar aqui, se tinha que abrir e fecha, então imagina sozinha 

você de carro abrindo e fechando porteira com chuva, com lama, então oh! 

Por isso que te digo que a questão da relação com as pessoas é muito 

importante, ainda mais num lugar pequeno. Eu gosto de articulação, sabe? Eu 

acho assim, que essa é uma coisa que Deus me deu, de chegar e agregar as 

pessoas, e o cara, como a gente muda o caminho do gado? Tudo homem, e 

chucrão (risos) eles são bem fechados, ele falou, esse caminho não mudou e 

não vai mudar nunca, eu falei, senhor, é o seguinte, eu não posso tirar o 

caminho, mas dentro da minha terra eu posso por onde eu quero.(Ana Lúcia) 

 

            Para articular a comunicação, ela reuniu os vizinhos num grupo no whatsapp 

para compartilhar informações de interesses comuns, apresentar dificuldades como era 

no caso das porteiras, entre outros assuntos que os envolvem. 

            As associadas não veem dificuldades em morar na ecovila, as dificuldades que 

enfrentaram foram com as porteiras, à moradora Carmem citou que no verão fica tudo 

seco, é preciso molhar as plantas senão elas morrem, é preciso ter cuidado e ter atenção 

a tudo. Disse que é importante ter organização, mas quando faltar algo é necessário 

encarar com simplicidade. 

            Todos os associados contribuem com determinado valor mensal para a 

manutenção financeira da comunidade e pagamento do salário do caseiro que é 
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funcionário regido pela CLT. Os membros que moram em São Paulo organizaram 

ocasionalmente um bazar comunitário para arrecadação de recursos para a ecovila. 

          A comunidade tem um estatuto social que regulamenta os direitos e deveres dos 

associados, contem no documento a missão da ecovila, objetivos e como as ações serão 

executamos, além do mais, determina a realização de uma assembleia anual com a 

participação de todos os associados. 

            Referente ao critério para tornar-se membro da ecovila, Ana Lúcia esclareceu 

que antes de associar-se é importante que o interessado passe um tempo na ecovila para 

saber se realmente se identifica com aquele estilo de vida. 

 

O foco nosso não é vender, claro que a gente precisa de dinheiro e assim, a 

gente vai continuar investindo, porque isso tudo foi um investimento, a gente 

que foi bancando, um instituto, então assim, pra pessoa se associar, ela tem 

que conviver um tempo com a gente, tem que vir participar dos mutirões, 

porque assim, o dinheiro é fácil, o problema também é fácil, então você tem 

que ver muito bem que a pessoa que entra aqui tem que ter essa harmonia, 

tem que ter essa mesma linhagem, se não, você vai buscar problema pra sua 

vida. Uma média de três meses, a pessoa precisa ver se é a filosofia que ela 

quer de vida, entendeu? (...) Deus vai mandar, as pessoas certas vão vir na 

hora certa, enquanto isso a gente esta preparando o terreno. (Ana Lúcia) 

  

             Ana Lúcia contou também, que a comunicação entre os associados é constante, 

através de um grupo no Whatsapp, ela informa todo o trabalho que é realizado na 

ecovila e envia fotos, assim, conversam sobre as coisas que precisam ser feitas na 

comunidade e questões que precisam ser resolvidas, no entanto, ela enfatizou que as 

decisões finais são sempre tomadas por ela, porque além de administrar é ela que está 

no dia a dia da ecovila. 

            Quando os associados estão na comunidade, se reúnem para confraternizar e 

também recebem convidados, para eles é um momento de aproveitar a companhia um 

dos outros e aproveitar o momento de estarem na ecovila. 

 

Celebrações, quando está todo mundo fazemos jantar e cantamos, tocam 

teclado e violão, descobrimos que é uma das coisas mais legais, quando 

estamos confraternizando colocamos a melhor louça, um almoça na casa do 

outro, tomamos vinho. E a gente percebe que gostamos e queremos estar ali 

juntos. (Ana Lúcia)  

        

             Inicialmente havia só a casa mãe que hoje é a casa do caseiro, então quando se 

reuniam na ecovila, ficavam todos juntos na mesma casa, e ainda não tinham caseiro, lá 
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faziam todos os encontros e celebrações. Quando contrataram um caseiro, perderam o 

espaço (casa) e ficou uma lacuna. A primeira casa a ser construída foi de uma das 

associadas que reside em São Paulo, a casa ficou pronta em quatro meses. A casa da 

Carmem foi à segunda casa a ser construída e levou mais tempo, foi feita em média 18 

meses, aos poucos a área residencial está sendo ampliada. 
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5.  HISTÓRIAS DE VIDA  

 

5.1  Ana Lúcia 

 

            Ana Lúcia, de 52 anos, nasceu na capital de São Paulo, Foi casada por 14 anos e 

tem um filho de 17 anos de idade. Ela é arte educadora há 30 anos, viveu a vida urbana 

e trabalhou em escolas na capital, morou na Bahia durante oito anos e coordenou 

projetos de educação ambiental e sustentabilidade, enquanto esteve lá, implantou um 

ponto de cultura de educação patrimonial sobre cavernas e pinturas rupestres na 

Chapada Diamantina.  

            Foi na Bahia que a Ana conheceu a permacultura e fez um curso intensivo de 

permacultura na chapada dos Guimarães, ela contou que foi morar na natureza e nesse 

período, sua relação com a vida mudou. 

 

Primeiro que eu saí de uma zona urbana, total paulista, e fui morar na Bahia, 

na zona rural, eu sempre quis sair de São Paulo, meu filho já tinha nascido 

ele tinha um ano, e o meu ex-marido também trabalhava com cavernas, então 

lá é um prato cheio, e aí a gente foi, e foi lá que eu conheci a questão do 

turismo e que eu realmente comecei a ficar próxima da natureza, fui direto 

pra zona rural, e eu amei aquilo, foi ai que eu aprendi a conexão, e que não 

era nada daquilo que eu tinha aprendido, é um processo em vários aspectos, 

alimentação, natureza, respiração, tudo, e ai comecei a trabalhar com essas 

coisas (...) a maioria dos professores são idealistas, e eu sou uma idealista 

desta questão, por exemplo, de sustentabilidade, então assim, você acredita? 

Então vai ser o que você acredita. (Ana Lucia)            

 

            Depois de oito anos morando na Bahia, voltou a morar em São Paulo e ficou na 

capital por dois anos, disse que quando voltou a morar em São Paulo já não era mais a 

mesma pessoa, e que o tempo que morou na Bahia, e as atividades que exerceu por lá, 

foi de grande aprendizado para ela, nos dois anos que ficou em São Paulo trabalhou 

coordenando professores em um projeto de sustentabilidade nas escolas municipais, 

começou com dois municípios e depois foi para vinte e dois municípios. 

Posteriormente, ela passou num concurso público e mudou-se com seu filho para São 

Lourenço em Minas Gerais cidade que fica á 33 km da ecovila, Neste período 

coordenou em São Lourenço um projeto na escola de artes, trabalhou com teatro infantil 

e exposições artísticas.  
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             Em 2012, ano que se mudou para minas gerais, um amigo que também é 

associado na ecovila, apresentou para ela e para os outros amigos, a ideia de construir 

uma comunidade no conceito de ecovila, o grupo de amigos gostaram da ideia e 

resolveram instituir a ecovila e fundar a associação vale de transição, assim, juntos 

adquiriram o terreno que hoje compõe a Ecovila Águas Contentes.  

             De inicio, precisaram remanejar todo espaço, assim realizaram os primeiros 

mutirões para recuperação do solo e reflorestamento. Ainda não havia casas, além da 

casa que atualmente é a casa do caseiro, e nela ficavam todos os associados juntos, 

então era muito difícil ficar na comunidade por muito tempo. Por esse motivo, ela 

visitava a comunidade aos finais de semana e às vezes quinzenalmente. Quando as 

outras casas foram construídas, Ana Lucia e os outros associados puderam dedicar mais 

tempo na implantação da ecovila e também contrataram dois caseiros que ajudaram 

nesse processo. 

             Ela mora integralmente na ecovila há dois anos, e desde que se mudou 

oficialmente para a comunidade exerce a função administrativa na ecovila e preside a 

associação vale de transição.  Tornar-se presidente da associação é uma parte 

importante da sua trajetória porque consistiu em grandes mudanças para ela que passou 

a viver na ecovila e para a comunidade, nesse processo ela mudou aspectos na ecovila 

que para ela não estavam dando certo, demitiu os dois caseiros e contratou o caseiro 

atual, sua tia Carmem assumiu a tesouraria e juntas ajustaram toda a contabilidade da 

associação.  

             Ela também exerce trabalho remunerado, trabalha em conceição do rio verde 

que fica á 12 km da ecovila, como arte educadora de segunda-feira á quinta-feira, desde 

o ano passado, deixou de lecionar as sextas-feiras para dedicar-se a ecovila nos finais de 

semana, visando dedicar-se aos projetos de educação em sustentabilidade que está 

empreendendo na ecovila.  

       

Eu me sinto muito agraciada de ter vindo pra cá, começo foi bem difícil, 

porque não é fácil né, hoje eu sou a presidente na associação, sou a 

presidente, mas eu sou a administradora, então, é eu vejo toda essa parte 

administrativa, hidráulica, elétrica, de construção. Eu gosto muito dessa 

parte, adoro então, eu boto a coisa pra andar (...) eu sou a pessoa que realiza 

que vai por isso aqui, vai por outra caixa ali, gosto muito dessa parte, eu 

gosto muito de criar coisas né, e aqui é o meu ponto final, é onde vou ficar 

até o resto da minha vida e oportunizando. (Ana Lucia) 
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            Há três anos, está trabalhando na implantação da área comunitária da 

comunidade, contou que até o próximo semestre pretende abrir o espaço para visitação 

de cunho educativo e visando também o turismo. Porem, ainda falta alguns ajustes, 

como colocar placas de sinalização no viveiro de mudas, banheiros e outras áreas, 

terminar o mapa da ecovila que ela mesma desenhou e está pintando, colocar placas 

para nomear as plantas dos canteiros, entre outras coisas. Assim como o mapa da 

ecovila, as placas serão feitas por ela em trabalho artesanal. 

 

Como eu sou educadora, eu tenho o projeto da escola, agora, por exemplo, 

mês que vem agora, a gente, eu vou fazer uma apresentação pros hoteleiros 

de Caxambu, porque assim, existe um filão gigante aqui de turismo, por isso 

eu quero tá redondinho pra, entendeu? Eu não vou receber gente, não tendo 

placa, sabe? Não estando estruturada, porque que pra, é dois palitos, então 

assim, a estrutura grossa, e como eu tenho que me manter fora da ecovila, 

meu objetivo mais pra frente é trabalhar aqui e ganhar dinheiro aqui, porque 

assim, toda essa transição leva um tempo, então assim, as escolas que eu já 

trabalhei a gente fez esse projeto piloto, com as pessoas daqui, então as 

coisas estão acontecendo (...). Isso aqui é pra todo mundo, sabe? Não é pra 

gente, as pessoas precisam olhar e falar: Nossa! Da pra fazer isso! Essa planta 

cura isso? E tá tudo aí, pra gente também é um aprendizado constante. (Ana 

Lucia)  

 

Eu gosto de fazer a coisa andar, então hoje eu vejo tudo isso como uma 

trajetória, que tá somando, porque quando eu morei na bahia, trabalhei com 

turismo em caverna, então eu já sei, então hoje eu vejo que tudo colaborou, 

pra neste momento, eu esteja aqui, pra fazer o que tem que ser feito, todos 

nós, e hoje eu tenho bem essa parte espiritual que eu gosto muito e valorizo 

muito, eu acho que as pessoas tem vergonha de falar de amor, de Deus, de 

estar em paz, de abraçar o próximo e beijar ele, e vibrar quando o outro 

cresce, mas as pessoas que estão na luz estão se conectando né, muita coisa 

acontecendo, muita turbulência, mas eu acho que a gente tá no caminho e por 

isso que eu agradeço. (Ana lúcia)  

 

 

            Sua função na ecovila consiste na organização do trabalho através da elaboração 

de um cronograma semanal que indica as atividades prioritárias que precisam ser feitas 

para manter e expandir os espaços. Sua função administrativa também inclui a parte de 

comunicação e divulgação, ela enfatizou que o computador e o uso da internet é algo 

favorável e facilita muito à comunicação em diversos aspectos, contou que pessoas a 

procuram oferecendo serviços voluntários em troca de moradia na ecovila, mas ainda 

não tem estrutura para receber as pessoas, por isso também, ainda não fez uma grande 

divulgação.  
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            Então, por enquanto, ela prefere promover os mutirões com amigos e conhecidos 

para a realização de construções como: as estruturas que compõem área comunitária, 

banheiros, cozinha comunitária e viveiro de plantas, e também reflorestamentos em 

algumas áreas que antes era pasto, ela coordenou os mutirões e ensinou aos voluntários 

todo o trabalho direcionado pelo viés da sustentabilidade.   

            Ana disse que a vida na ecovila significa viver com o que é simples, viver com o 

pouco, que pode implicar em substituir coisas e usar o que se tem, e o consumo vem 

cada dia em sua porção pelo que é dado pela natureza. O trabalho que realiza na 

comunidade é para ela uma grande missão, e que está atendendo a um chamado da vida. 

          Deste modo, sua atuação como educadora é uma forma de transmitir uma 

mensagem positiva e deixar como ensinamento para as próximas gerações, que as 

pessoas estão integradas á natureza e fazem parte de um todo, assim, através do seu 

trabalho de educação ambiental na ecovila que está em desenvolvimento, tem o objetivo 

de mostrar para as pessoas que existem possibilidades de viver de forma sustentável, e 

com isso, apresentar que é viável cultivar nas relações humanas os princípios de troca e 

senso de comunidade.  

 

A gente precisa ver quais são as coisas importantes, as pessoas importantes, o 

que é importante na nossa vida pra gente ser feliz, porque pra você ser um ser 

humano pleno, feliz, é... Você não é só saúde, você não é só roupa, você não 

é só alimentação, você não é só prazer, entendeu? Você é um conjunto de 

coisas, se você se fixa só num ponto, você não consegue ser feliz, então pra 

você ter essa totalidade, você precisa tá aberto pra muitas coisas. (Ana Lúcia) 

 

A gente vem de um mundo muito supérfluo, que o ter vale mais do que o ser, 

ta tudo inverso, não que a gente não precise ter, a gente precisa ter, mas a 

gente precisa ser muito mais do que ter (...). O que eu quero trazer pras 

pessoas, sabe que, meu! Vamos por a mão na terra, vamos ver a natureza, a 

gente depende da natureza, ela não depende da gente, você entendeu? Se der 

um desastre ambiental, o planeta vai continuar a gente não, então presta 

atenção, a gente está pondo veneno no solo, sabe? A gente tá colocando 

química em tudo, então eu acho que é tudo isso, é a leitura que a gente tem 

que fazer de tudo. (...) todos os lugares que eu trabalhei eu sempre deixei 

pontos de luz, e é isso que eu quero deixar aqui, entendeu? (...) um dia, eu 

morava na Bahia meu filho tinha seis anos, eu dava aula pra ele, comecei a 

falar da escassez de agua, nossa! eu nunca me esqueço, ele levantou chorando 

e falou: mãe vocês largaram o planeta destruído pra gente, nossa! Aquilo 

Bianca, entrou como um fação no meu peito, até hoje, olha isso faz 10 anos, e 

eu lembro como se fosse hoje, e ele tá certo, a gente tem a responsabilidade 

de deixar um mundo melhor pros que estão vindo. (Ana Lucia) 
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            Há pretensão de concluir a implantação do centro comunitário de educação 

ambiental até o final do ano, e assim, abrir as portas da comunidade para receber as 

pessoas e turistas que estejam visitando a região que faz parte do circuito das águas de 

minas gerais, o propósito da Ana é conseguir trabalhar somente na ecovila e ser 

autossustentável.  

            Ela pretende começar promovendo cursos, palestras e vivências que evidencie a 

essência de viver junto á natureza, oferecer degustação de chás e sucos de frutas 

naturais, colhidas no pomar da ecovila, e apresentar as pessoas os benefícios das ervas 

medicinais, que serão vendidas aos interessados, a visitação incluirá um circuito 

turístico dentro da comunidade, pretende guiar os visitantes por algumas áreas da 

ecovila como: o pomar, nascente de água que abastece a comunidade, toda área 

comunitária e residencial, viveiro de plantas medicinais, hortaliças, áreas de plantação 

agroflorestal, explicar os aspectos de sustentabilidade e também leva-los para conhecer 

uma pequena praia do rio Baependi localizado dentro da ecovila. 

             Receber as pessoas na ecovila é o inicio de um objetivo ainda mais amplo, 

pretende-se futuramente, construir uma escola de educação ambiental no lote que se 

localiza ao lado da área comunitária, esse é o auge em que a Ana se vê trabalhando 

como educadora somente na ecovila.  

             O foco da escola de educação ambiental consiste em proporcionar o 

conhecimento de práticas sustentáveis e holísticas, e também atividades manuais de 

caráter artístico. O método de ensino será de uma escola democrática, em que se dá 

protagonismo ao aluno e todos aprendem juntos de maneira integrada.  

             O trabalho realizado pela Ana Lucia na comunidade está relacionado com o 

trabalho que ela realiza fora da comunidade, ou seja, como educadora há 30 anos ela 

busca adaptar na ecovila o que ela sabe fazer profissionalmente, que é ensinar, e, além 

disso, as funções administrativas e o levantamento do espaço comunitário são atividades 

executadas conforme suas habilidades e virtudes pessoais.  

 

5.2 Carmem Lúcia 

 

            Nasceu em São Paulo, tem 68 anos, é aposentada, na infância morou no estado 

do Paraná, mas cresceu e viveu na capital paulista até 2015, ano que se mudou de São 

Paulo para São Lourenço em Minas Gerais, o motivo dessa mudança foi por que se 
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cansou da turbulência da grande cidade de São Paulo. Quando garota aprendeu a tocar 

violão clássico e posteriormente violoncelo e passou a dedicar-se totalmente a musica, 

ainda na juventude fez curso de teatro e teve uma companhia de teatro em que produziu 

diversas peças teatrais infantis.  

             Trabalhou com ensino coletivo de música, deu aulas para crianças na escola de 

musica da fundação das artes em são Caetano do sul, participou do projeto guri, que 

ensina musica a diversas crianças dos municípios do estado de São Paulo, contou que 

este foi um trabalho muito significativo para ela. Também trabalhou para a prefeitura de 

São Bernardo do Campo elaborando projetos musicais para crianças. Foi nessa 

profissão que ela se aposentou. 

            Em uma viajem de férias a São Francisco Xavier em São Paulo, deparou-se com 

um curso de vitrais, disse que ficou encantada com a transparência e colorido dos 

vidros, a partir disso passou a trabalhar com montagem de vitrais. 

             Carmem é uma associada fundadora da ecovila, significa que Carmem faz parte 

do grupo de amigos que decidiram associar-se para construir uma ecovila, e tudo 

ocorreu no mesmo ano em que Carmem, assim como Ana, mudou-se de São Paulo para 

Minas Gerais.  

            Sua casa na ecovila ficou pronta há um ano, porem, faz três meses que se mudou 

oficialmente para a ecovila, no entanto, ela ainda precisa ir alguns dias na semana para a 

cidade de São Lourenço, porque cuida de uma tia que tem Alzheimer, recentemente 

Carmem conseguiu contratar uma pessoa para cuidar dessa tia, assim ela pode dedicar-

se a ecovila. 

 

Há muito tempo que eu queria sair de são Paulo, queria sair, aquele barulho, 

aquela coisa, a gente vai mudando né? Eu gosto mais de sucesso, mais de 

silencio. Em São Lourenço quando mudei, achei o paraíso, agora já acho 

meio tumultuado, o paraíso agora é aqui. (Carmem) 

        
A gente tem que ser organizado, ontem mesmo acabou meu gás, né, não tinha 

acabado ainda de fazer o arroz, mas ela tinha um botijão de gás, então eu fui 

lá, e ontem era feriado, tava tudo fechado, ai hoje eu fui lá, comprei o gás 

dela e devolvi o botijão, agora também se não tivesse o arroz iria ficar um 

pouquinho cru só, daí você resolve com a simplicidade, ah não deu pra fazer 

a carne, não deu pra fazer isso, ah! Faz um sanduíche com queijo, né? Pra 

mim não tem essa coisa, Ah! Meu Deus tá faltando isso! Você tem que 

procurar ter mais ou menos as coisas organizadas, mas se falta, aprende a 

trocar, né? (Carmem) 

 

O que eu to fazendo, estava conversando com a Ana, é que eu trabalho com 

vitral, sabe? Eu estava fazendo minhas peças de vitral, preciso fazer os vitrais 
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da minha casa, que até hoje eu não fiz, e então eu vou trabalhar quatro horas 

por dia na ecovila, aqui, mexendo nessa coisa do viveiro, de plantas e tudo 

mais (...) quinta-feira eu não fico aqui e em geral domingo e segunda ainda 

não fico. Estou trabalhando pra conseguir gente pra ficar segunda, terça e 

quarta quinta eu fico em São Lourenço porque tenho o grupo de estudo das 

plantas né, ah e só vou lá no domingo pra ficar com a minha tia e folgar as 

pessoas também. Então na verdade é isso, minha casa ainda to arrumando, 

tem muita coisa pra fazer lá sabe? Montar o jardim, fazer os vitrais, tudo, do 

banheiro, da sala. (Carmem) 

 

            Sua função na ecovila é cuidar do viveiro de plantas medicinais e do pomar, para 

isso, ela está fazendo um curso de mudas medicinais uma vez por semana em São 

Lourenço, dedica quatro horas por dia de trabalho na ecovila e aos poucos ela está se 

alinhando a vida na comunidade. Cuida da tesouraria da ecovila e ajuda a Ana na 

administração. Ela mesmo que decidiu trabalhar quatro horas diárias na ecovila, 

conforme sua disponibilidade atual, mencionou que assim que puder, pretende dedicar 

mais tempo de trabalho na comunidade. 

            Todas as sextas-feiras é o dia da semana em que trabalham todos juntos, fazem-

se reparos, manutenção e qualquer atividade que compõe alguma necessidade do 

momento na ecovila, segue-se um cronograma semanal de trabalho determinado pela 

Ana Lucia, mas também o trabalho está sujeito ao tempo e demandas da natureza.  

Carmem falou sobre a simplicidade de viver na comunidade, que é importante se 

organizar e aprender a trocar. 
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6. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA PESQUISA E 

ARTICULAÇÃO COM O REFERENCIAL TEÓRICO 

 

6.1 Análise da Ecovila 

 

            A Ecovila Águas Contentes nasceu através de um grupo de amigos que 

idealizaram o mesmo objetivo e partilham de valores semelhantes ao que se refere 

prezar por um modo de vida elencado ao desenvolvimento sustentável.  

            A ecovila estudada é uma pequena vila em formação e desde o seu inicio adota-

se os procedimentos ecológicos de sustentabilidade, como bioconstrução, elementos da 

permacultura, construções com materiais reutilizáveis, recuperação do solo, plantio, 

entre outros, entretanto, ainda está caminhando para atingir a autossustentabilidade de 

modo a depender o mínimo possível de recursos e produções de fora da própria 

comunidade.  

           Assim como as primeiras comunidades que se formaram na era hippie da década 

de 60 e 70, assemelha-se a busca por uma maneira alternativa de viver conforme ideais 

coletivos que se opõem ao contexto social de consumo e dependência total ao 

capitalismo vigente.  

            Por motivos particulares, a maioria dos associados não mora na ecovila, porem, 

o lugar dispõe de lotes a venda, para pessoas que tenham condições e interesse de viver 

numa comunidade que caminha nos padrões sustentáveis de ecovila.  

            O lugar ainda está em expansão, pelo que se refere à possibilidade de aumentar a 

quantidade de moradores que formem uma comunidade com mais membros residentes, 

como também, por adesão de procedimentos de autossustentabilidade, que proporcione 

produção local através do método da agroecologia e agrofloresta em que não há uso de 

agrotóxicos e produtos que maltratam o organismo humano e modificam geneticamente 

as plantações.  

            O projeto de educação ambiental está no inicio do processo de implantação, 

também contribuirá para o crescimento da ecovila e poderá garantir ainda mais a 

autonomia da comunidade como um todo. 

            Deste mesmo modo, a ecovila estudada apresenta alguns aspectos da primeira 

comunidade criada no conceito de ecovila, nome não oficializado na época. Foi um 

coletivo que nasceu na Escócia, em 1962 e foram implantados trabalhos de educação 
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voltados aos aspectos ambientais, assim, em 1972 fundou o que hoje é conhecido por 

fundação Findhorn. Neste mesmo sentido a contemporânea ecovila Águas Contentes, 

caminha para promover educação ambiental, agregar mais pessoas ao espaço, 

disseminar seus valores e atingir a autossustentabilidade. 

             A ecovila não está associada à Rede Global de Ecovilas GEN, mas está 

cadastrada na Associação Brasileira de Comunidades Alternativas ABRASCA, seus 

moradores atestaram que pretende filiar-se a Rede Global de Ecovilas, inclusive, a 

presidente da ecovila mencionou que tem a intenção de visitar outras ecovilas na região 

e buscar estabelecer parcerias.  

             Cada ecovila tem suas particularidades e nenhuma é igual à outra, porem, 

através das dimensões: social, cultural, ecológica e econômica, estabelecidas pela GEN, 

analisamos a proximidade da comunidade estudada com o conceito oficial de ecovilas, 

conforme cada dimensão que também compõem os princípios de sustentabilidade.  

            A dimensão social na ecovila Águas Contentes, atesta-se inicialmente no 

estatuto social da ecovila institucionalizado pelos próprios moradores quando criaram a 

associação de transição vale do rio verde, que valida à responsabilidade de cada 

membro sobre as condições e regras que demandam os direitos e deveres dos associados 

sobre a comunidade, contudo os direitos e deveres estão alinhados aos valores e 

princípios defendidos pelo grupo, e as pessoas que se interessar em fazer parte da 

ecovila, precisarão partilhar a mesma visão de mundo. 

            Sendo assim, fazendo jus ao nome da associação, o processo de aderir o modo 

de vida na ecovila requer de fato uma transição, a palavra transição vem do verbo latino 

transitio que significa ‘transferência’, ‘mudança’. Neste contexto entende-se a mudança, 

por uma evolução progressiva de um estado de ser para outro, que começa quando a 

pessoa revisa os próprios princípios, valores, relações e seu estilo de vida, isso envolve 

um processo de mudança gradual gestada no cotidiano.  

            A Ecovila Águas Contentes, ainda está no inicio do seu processo de formação, 

por isso, não foi possível identificar muitos aspectos de dimensão cultural, no entanto, a 

considerar que a cultura se estabelece num processo criativo de construções, que 

configura as relações a nível individual e coletivo, ficou evidente que a arte está 

presente nas virtudes pessoais dos moradores e associados, e em quase tudo na 

comunidade encontra-se expressões artísticas e trabalhos manuais. Além disso, a 

moradora Carmem Lúcia é uma profissional da musica e também outros associados da 
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ecovila tocam instrumentos musicais clássicos, e assim, quando se reúnem 

esporadicamente, costumam celebrar com musica. 

            A dimensão ecológica esta presente na ecovila, visto que a comunidade 

estrutura-se conforme os mecanismos de sustentabilidade e permacultura, assim 

também, todo trabalho realizado na ecovila é voltado ao manejo sustentável do solo, em 

que se busca a produtividade na natureza sem causar nenhum ou o mínimo possível de 

impacto ambiental. O prisma dessa dimensão é um dos fatores mais importantes na 

comunidade, de tal maneira, que o objetivo dos associados é a criação de um centro 

educacional voltado ao desenvolvimento sustentável.  

           Sobre a dimensão econômica foi constatado que embora os membros exerçam 

atividades remuneradas fora da comunidade, grande parte do trabalho que é feito 

atualmente dentro da ecovila, visa atingir o propósito de gerar no futuro uma renda 

local, ou seja, caminha-se para que a ecovila seja um lugar de morar e trabalhar. Assim, 

atualmente cada membro associado contribui financeiramente com a manutenção e 

expansão da ecovila, neste sentido o investimento financeiro dos membros são se 

limitam a realização de interesses particulares, mas abrange uma distribuição de 

recursos para cuidar de espaços que são coletivos. 

            No aspecto geral, a comunidade está em processo de transição, o trabalho 

enquanto atividade humana dotada de intencionalidade, neste contexto, indica que os 

membros, que residem e os que não residem na ecovila, participam de forma direta ou 

indiretamente do trabalho que é realizado na comunidade, trabalho este, que envolve a 

ampliação dos espaços, manutenção, criações de estruturas, mutirões de plantios, 

colheitas, ou qualquer outra atividade que contribui para o desenvolvimento da 

comunidade de acordo com o que os próprios membros associados traçaram no estatudo 

social da ecovila. Assim, pode-se atestar que todo trabalho desenvolvido na ecovila 

segue os planos e projetos delineados pelos associados, e este seguimento encontra-se 

em processo de construção. 

            Neste estudo o trabalho é compreendido como um conjunto de atividades 

exercidas no cotidiano da ecovila, que não são de cunho remunerado, analisamos o 

sentido e os significados do trabalho a partir da narração das pessoas entrevistadas e de 

como se organizam no modo de vida da comunidade. 

             Foram entrevistadas duas moradoras e associadas da ecovila, ambas exercem 

trabalho remunerado fora da ecovila, Ana Lúcia como educadora, e a Carmem Lúcia é 
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aposentada, entretanto, trabalha eventualmente fazendo peças de vitrais. Salientamos 

que o foco do estudo abrange o sentido do trabalho no contexto da ecovila, e 

compreendemos que os membros residentes da comunidade ainda necessitam exercer 

atividades remuneradas fora da ecovila, devido à comunidade ainda estar em 

desenvolvimento, identificamos que todo trabalho feito na comunidade segue a 

pretensão de conquistar fonte de renda baseada em sustento local, mas estas atividades 

não se resumem apenas a uma organização econômica. 

            Constatamos que o sentido do trabalho na ecovila Águas Contentes trata-se de 

atingir os objetivos propostos de tornar a ecovila uma comunidade autossustentável, e 

que possa agregar cada vez mais pessoas a um padrão de vida saudável. 

            A Ecovila Águas Contentes integra a perspectiva de uma vila planetária indicado 

pelos autores Tim Clark (1991) e Edgar Morin (2002) referem-se, portanto, não 

somente a concepção de habitar determinado local geográfico, mas viver integrado à 

consciência de habitar um planeta e pertencer a um todo. Ou seja, todo trabalho 

realizado na ecovila é pensado para abordar além dos aspectos locais, a noção de 

pertencimento global e cidadania terrena. Por isso, encontra-se na fala de uma das 

entrevistadas a preocupação com as gerações futuras e com toda problemática ambiental 

vigente.  

            A educação ambiental é o método visado pelos integrantes da comunidade para 

difundir o desenvolvimento local, e amplificar uma visão de mundo que valoriza 

trabalhos ligados às práticas sustentáveis, integração mútua e relação com o todo, isso 

significa uma visão holística da vida, do trabalho e das relações humanas, a ecovila 

Águas Contentes segue uma perspectiva de pertencimento local e global, em que todo o 

trabalho e ações efetivadas na comunidade são pensados numa amplitude de 

significados que abrange algo maior, uma missão de expandir os valores e a percepção 

de mundo que fortalece o viés da sustentabilidade. 

            Podemos constatar que essa é a mensagem que a ecovila quer transmitir para 

quem visitar o centro de educação ambiental, e essa transmissão, ocorrerá através de 

experiências, vivências, trabalhos artesanais, plantio, colheita, entre outras atividades 

que terá como foco conectar as pessoas a natureza e a um modo de viver que têm caráter 

alternativo.  

            Identificamos que o trabalho na ecovila, não se resume apenas ao propósito de 

captar recursos financeiros através do turismo, mas uma ação guiada por uma 
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intencionalidade de promover uma visão ampla sobre a interação humana com a 

natureza e a vida em comunidade, em outras palavras, viabilizar a harmonia entre a 

natureza e as ações humanas conscientes.  

             A industrialização acarretou a exploração da força de trabalho juntamente com a 

exploração dos recursos naturais, a identidade da comunidade Águas Contentes que 

ainda está em seu processo de formação, apresenta sujeitos que se posicionam para 

atingir mudanças sociais, através do próprio trabalho realizado na comunidade. Desta 

forma, ao resistir às relações de dominação e exploração capitalista que se refere à ideia 

de acumulação de bens, essas mudanças sociais ocorrem através de atividades 

cotidianas de sustentabilidade, e com a valorização de produção e consumo local.  

 

6.2 Análise das histórias de Vida 

 

6.2.1 Ana Lúcia 

 

             Sua trajetória de vida demonstra períodos importantes que estão ligados aos 

seus objetivos atuais na ecovila, ela sempre trabalhou como educadora e pretende 

continuar como educadora, porem, tudo o que está realizando na comunidade segue o 

propósito de atuar como educadora autônoma na ecovila. 

              Esse propósito indica que ela poderá explorar e expandir elementos da sua 

visão de mundo, seus valores e princípios, que são direcionados á consciência de 

sustentabilidade, integração com a natureza e senso de comunidade, numa perspectiva 

que ultrapassa a educação de escolas convencionais. Significa elucidar a realização de 

trabalhos artesanais e manuais, a vivência com a terra, práticas de plantio e colheitas, e 

também o uso da tecnologia a favor da sustentabilidade como, por exemplo: energia 

limpa, tratamento biológico de esgoto, capitalização e uso inteligente da água e dos 

recursos naturais.  

              Para Ana o mundo está em desequilíbrio e se faz necessário perceber que 

existem alternativas de vida que podem harmonizar e reequilibrar a relação do homem 

com a natureza. Essa percepção será trabalhada no centro de educação ambiental, com 

as vivencias e na relação entre as pessoas.  

              Ela demonstrou preocupação com as questões ambientais que tendem afetar as 

gerações futuras, o trabalho que realiza na ecovila e pretende executar no centro de 



 

 

47 

 

educação ambiental, representa para ela, uma missão, algo que ela pode fazer pelo 

planeta terra e pelas pessoas enquanto ainda está aqui. Sendo assim, o trabalho significa 

para ela, o que ela pode realizar positivamente na sua trajetória de vida.  

 

Olha, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa feliz, porque eu sempre amei o que 

eu fiz, então a escola que eu dou aula, eu amo, é difícil? É! Mas assim, tudo o 

que eu faço, eu faço com amor, então eu não sinto esse peso, porque pra 

mim, trabalho tem que ser prazer, né, e isso reflete na vida da gente, na saúde 

da gente, então eu acho que você tem que fazer o que você gosta, falo isso 

muito pros meus alunos, cada um nasceu pra uma coisa, você tem que 

descobrir qual é o seu dom, e isso é muito difícil, pra fazer que você 

descubra, você tem que silenciar e fazer essa leitura interna, o que te faz 

feliz? O que você gosta de fazer?.(Ana Lucia) 

 

             O trabalho de Ana correlaciona objetivos individuais de realização pessoal 

enquanto educadora com o objetivo de alcançar uma coletividade através de uma visão 

de mundo mais consciente da própria condição humana. 

              Em sua trajetória de vida, ficou evidente que ela passou por uma transformação 

pessoal de valores e princípios durante o período que morou na Bahia. Encontra-se 

também num momento de transição, mencionado por ela, como um processo difícil e 

que demanda tempo. Essa transição está relacionada à reformulação de uma identidade, 

guiada por um propósito de vida que consagra toda compreensão de mundo que ela 

adquiriu enquanto viveu na Bahia, compreensão esta, que caracteriza todo trabalho que 

ela realiza atualmente na ecovila.  

              O trabalho feito por Ana na ecovila pode ser definido como um conjunto de 

ações e atividades objetivadas em ampliar soluções alternativas do sistema convencional 

de organização de vida e trabalho, bem como, apresentar essas alternativas através da 

educação ambiental, por uma ótica que contrapõe o modelo de educação tradicional, 

para superar a perspectiva social que visa o lucro acima de questões ambientais e do 

desenvolvimento humano saudável. 

            Refere-se, portanto, promover sensibilização nas interações humanas 

vivenciadas na ecovila, assim, apresentar uma substituição da lógica de acumulo de 

bens materiais, por compartilhamento e senso de comunidade, identificamos, que este é 

para Ana, o significado da atividade correlacionado ao conteúdo objetivo da ação.  

             Conforme a perspectiva apontada por Leontiev (2004) os indivíduos não estão 

completamente sujeitados a uma condição de trabalho alienado, mas o sentido da 
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atividade humana pode ser confrontado pela consciência ao nível de suplantar as 

contradições ideológicas oriundas do modelo de trabalho capitalista. 

            Na narração da Ana, identificamos que a superação dessas condições vai além 

do mundo do trabalho, trata-se de superar também o funcionamento de toda estrutura 

social que desintegra a relação homem e natureza.  Sendo assim, o trabalho para ela é 

uma ação revolucionária guiada pelo propósito de reestabelecer à integração das pessoas 

com a natureza. 

            Nas observações de Ricardo Antunes (2009) ele atribui a busca pelo sentido da 

vida, a partir do trabalho que é elemento central na vida humana, e não apenas isso, o 

autor aborda que o trabalho autônomo articula trabalho e liberdade e adquire sentido 

porque pode proporcionar tempo livre em que é possível dedicar-se a atividades 

artísticas e de lazer, neste aspecto, analisamos de acordo com o contexto estudado, que 

o trabalho para ser dotado de sentido não precisa necessariamente ter uma separação de 

ações que são realizadas apenas nas horas de lazer, por exemplo, as atividades artísticas 

também são funções de trabalho e podem gerar realizações positivas. 

             Ana utiliza a arte em quase todo trabalho que faz na ecovila, nestas condições o 

trabalho está articulado a ações de entretenimento e lazer e por isso elucida satisfação 

pessoal e produção dinâmica. Ou seja, o trabalho na ecovila eleva as inclinações 

artísticas ao mesmo nível do trabalho produtivo, ao contrário da sociedade que 

fragmenta trabalho e lazer, de maneira que anula a expansão da criatividade humana, 

porque há valorização apenas do que é objetivado a conhecimentos técnico e 

crescimento econômico.  

            Na ecovila a arte, a sensibilidade e a criatividade são elementos essenciais no 

desenvolvimento do trabalho, assim, pode-se observar que o trabalho na ecovila 

aproxima-se da concepção de trabalho primitivo elucidado por leontiev (2004), ao que 

se refere à utilização da arte e oficio de trabalhos manuais, assim, reintegra a relação do 

sujeito com o que ele mesmo produz, abrange sentido na atividade praticada porque está 

associado ao próprio desenvolvimento de habilidades humanas e também á ludicidade.  

            Essa visão afasta o sujeito do trabalho alienado, porque permite o sujeito 

estabelecer conexão entre a ação e o conteúdo da atividade.  

            Os motivos que a fizeram aderir o modo de vida no conceito de ecovila, aparece 

no processo de transição que acarretou novas concepções de mundo e que propiciou 

para ela um novo sentido de vida, assim, um olhar macro para as questões ambientais e 



 

 

49 

 

demandas sociais que ao invés de integrar, fragmentam a relação do ser humano com a 

natureza.   

           O projeto posto em andamento de implantação da comunidade e que caracteriza 

o trabalho que ela exerce na ecovila, indica o passo a passo da realização de um sonho 

da Ana e dos outros membros da ecovila, exatamente para por em prática os princípios 

de sustentabilidade, missão e valores defendidos pelo grupo.  

 

6.2.2 Carmem Lúcia 

 

            A trajetória de vida de Carmem Lucia apresenta uma pessoa que sempre 

trabalhou com arte, sendo música, teatro e montagem de vitrais, esse ultimo é uma 

atividade remunerada que ela ainda exerce, além de ser aposentada.  

            Como ela mudou-se para a ecovila há pouco tempo, ainda está num período de 

organização e adaptação da vida na comunidade, para ela, morar na ecovila é o paraíso e 

sente-se realizada. O trabalho na ecovila significa cuidar das próprias coisas, sua 

residência, sua própria horta, e da mesma maneira, cuidar de algo que é para o outro, 

que é para o comunitário. Ou seja, não são coisas separadas, de modo geral, por estarem 

inseridas num contexto de vida em comunidade as ações individuais e coletivas alinha-

se de forma equilibrada, considerando as funções de Carmem e Ana Lúcia na ecovila 

pode-se dizer que o trabalho feito para si mesmo, é também o trabalho que irá beneficiar 

o coletivo. 

           No trabalho que ela realiza na ecovila, a arte está presente também nas suas 

funções na ecovila, são trabalhos manuais, em que é necessário estabelecer uma 

conexão com a sabedoria da natureza, cuidado com a terra e o manejo de plantas. Não 

são atividades remuneradas, são trabalhos que carregam o sentido de uma satisfação 

pessoal na mesma proporção que elucida um bem comum.  

           Carmem compactua junto com a Ana e os outros associados da ecovila, os 

projetos de sustentabilidade e educação ambiental, por residir na comunidade assim 

como a Ana, estão na frente das decisões e ações que precisam ser efetuadas na ecovila 

de acordo com os propósitos acordados e idealizados pelo grupo.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Os referenciais teóricos utilizados nesse estudo indicaram que a evolução 

histórica do trabalho, apresenta diversas mudanças em diferentes cenários sociais, como 

também, a intensa divisão social do trabalho e os aspectos que compõem o trabalho na 

atualidade. 

             O sistema de trabalho capitalista também passou por diversas fases que 

fragmentaram e modelaram o mundo do trabalho em cada etapa social e histórica de sua 

evolução, de modo que, colocou o sujeito e toda estrutura da sociedade á mercê dos 

interesses econômicos, que visa fortalecer o capital independente dos impactos 

negativos que a produtividade e o consumo em massa podem causar ao meio ambiente e 

também na estrutura social estabelecida através do trabalho.  

            A partir desse raciocínio entendemos que a relação entre sujeito e trabalho é 

composta por sentidos e significados que os indivíduos atribuem à atividade que 

exercem. Inseridos no contexto da sociedade capitalista, os sujeitos tendem a elencar a 

atividade do trabalho a própria lógica de mercadoria, assim, o individuo encontra-se 

assujeitado a vender sua força de trabalho ao capital, e experimenta um processo da 

captura da sua subjetividade.  

            Neste sentido, problematizamos no decorrer desta pesquisa, se as atividades 

realizadas em uma comunidade autossustentável apresenta uma possibilidade de 

reorganizar uma nova identidade supostamente fragmentada e fragilizada? E quais 

motivos têm levado as pessoas a aderirem ao modo de vida experimentada em uma 

comunidade autossustentável? 

             Considerando as informações sistematizadas no interior do estudo, percebemos 

que os motivos que levaram os associados da Ecovila Águas Contentes residir e 

engajar-se no contexto de comunidade autossustentável, tem origem na busca pela 

realização de propósitos comuns, idealizados pelo grupo de amigos associados da 

ecovila, que visa à construção de um centro de educação ambiental para disseminar uma 

percepção de mundo que abrange valores e princípios de sustentabilidade. De maneira 

que possam apresentar para as pessoas, futuros visitantes, as possibilidades de vivenciar 

o que consideram um estilo de vida simples e saudável. 

             Percebemos que os motivos também estão integrados ao objetivo de alcançar 

autonomia financeira através do desenvolvimento econômico local da ecovila. Assim, 
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adquirir uma emancipação do modelo de trabalho vivenciado fora da ecovila, que só 

poderá ser conquistado quando a Ecovila Águas Contentes atingir sua total 

autossustentabilidade. 

            As origens desses motivos também aparecem na narração das trajetórias de vida 

das pessoas entrevistadas, a partir do momento em que ocorre a decisão de sair da 

cidade grande para buscar uma vida mais simples no interior. Essa busca indica uma 

transição que está relacionada a uma nova perspectiva de vida, que os levaram a aderir 

ao estilo de vida no contexto da ecovila.  

            Com relação à dimensão de identidade, foi possível perceber um processo de 

reconfiguração e transmutação na maneira de enxergar o mundo e a estrutura social 

vigente. De forma que, passam a aderir uma visão de mundo mais consciente da própria 

condição de existência e dos aspectos sociais e ambientais. Ou seja, as atividades e 

ações dessas pessoas são norteadas por uma nova concepção de atuar no mundo, e isso 

inclui o trabalho que realizam na ecovila.  

             Se pensarmos no progresso histórico do trabalho, mais especificamente na 

intensa divisão técnica do trabalho, pode-se observar que o trabalho realizado neste tipo 

de comunidade autossustentável, possibilita um resgate das formas primitivas de 

trabalhar, o que indica uma reconstituição do trabalho artesanal, que proporciona uma 

relação do trabalhador com seus instrumentos de trabalho e com o conteúdo da 

atividade que exerce. Além disso, apresenta uma produção preocupada em suprir as 

necessidades humanas mais básicas, como alimento e abrigo, e deixam em segundo 

plano as necessidades humanas supérfluas, deste modo, anulam práticas de produção e 

consumo que degradam à natureza, assim, a ecovila estudada consagra uma alternativa 

de vida sustentável. 

             O processo de trabalho visto na Ecovila Águas Contentes, confere uma 

identidade de sujeitos que buscam superar os pressupostos do cenário social que 

nasceram e se desenvolveram, e isso reflete nas atividades assumidas na comunidade 

autossustentável.  

             A redução da fragmentação do trabalho promove uma maior identificação entre 

o sujeito e suas funções desempenhadas na ecovila. A identificação proporciona sentido 

na atividade realizada, como também, o encontro do lugar no mundo e os motivos da 

ação. 
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             A partir do referencial teórico de Castells (1999), apresentado anteriormente, 

podemos perceber que os integrantes da Ecovila Águas Contentes, instituem uma 

identidade de resistência, visto que, a forma como buscam se organizar, opõem-se a 

padrões sociais que dominam a natureza ao invés de se integrar a ela, bem como, ao 

contrário de como se estrutura a sociedade capitalista, a Ecovila Águas Contentes está 

em formação para ser um lugar onde as pessoas possam viver num sistema igualitário. 

De modo que, as pessoas possam trabalhar em prol do bem comum de acordo com o 

senso de comunidade e o fortalecimento dos princípios de sustentabilidade. A 

identidade projeto, por sua vez, é um caminho posterior à identidade de resistência, 

enquanto está em desenvolvimento a ecovila estudada apresenta potencial de alcançar 

novas ressignificações sociais conforme se fortalece na resistência social que se propõe. 

            Apoiados na abordagem de Antônio Ciampa (1984) a Ecovila Águas Contentes 

demonstra uma identidade em movimento, ou seja, que passa por processos de 

transformações e metamorfose, porque são relações coletivas de práticas e ações que 

modificam os sujeitos na esfera individual e social de forma dialética, sendo assim, um 

processo contínuo, tal qual, foi possível perceber na história oral de vida das 

entrevistadas e suas sucessivas multiplicidades de experiências no campo do trabalho.  

            Num aspecto mais amplo, podemos constatar que a Ecovila Águas Contentes, 

representa uma nova direção social que oferece uma alternativa de ambiente humano de 

convivência coletiva para um futuro próximo. No entanto, o modo de vida em uma 

ecovila, pode ser alcançado apenas por uma parcela reduzida da população, pois, a 

maioria das pessoas luta para sobreviver num ambiente social onde prevalece a 

exploração do trabalho, e poucos são aqueles que possuem a opção de escolha, e 

recursos econômicos suficientes para viver numa comunidade autossustentável. 

            É justamente este aspecto do perfil sócio econômico dos moradores de 

comunidades autossustentáveis que podem ser explorados em pesquisas posteriores, o 

que permitiria uma qualificação em relação à dificuldade deste modelo e projeto de vida 

se espraiar para o conjunto da sociedade. 
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ANEXO I – FOTOGRAFIAS 

As fotografias apresentadas a seguir foram elaboradas pela autora no período de 

realização das entrevistas de campo. 

 

 

      
Foto 1 - Mapa da Ecovila feito à mão                               Foto 2 – Portão de entrada 

 

     

Foto 3 – Área Comunitária                                           Foto 4 – Cozinha Comunitária 

 

      

Foto 5 e 6 – Interior do Viveiro de plantas medicinais 

 



 

 

58 

 

        
Foto 7 - Sistema de tratamento de escoto ecológico         Foto 8 – Banheiros da área comunitária 

 

 

       

Foto 9 – Casa ecológica, área residencial                           Foto 10 – Casa inacabada, área residencial.  

 

 

Foto 11 – Casa ecológica, área residência. 
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ANEXO II – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA UNIVERSIDADE 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE E O SENTIDO DO TRABALHO EM COMUNIDADE 

AUTOSSUSTENTÁVEL  

Pesquisador: José Francisco Greco Martins 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 66255417.6.0000.5510 

Instituição Proponente: Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.997.699 

 

 
Apresentação do Projeto: 

Projeto bem delineado no que tange ao objeto, método e cronograma, exequível no período de um ano. 

 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Problematizar o papel do trabalho em uma comunidade autossustentável, para responder as seguintes 

perguntas: tendo em vista o pressuposto da fragmentação da identidade em um contexto em que o 

trabalho se reduz a mais uma mercadoria, as atividades realizadas em uma comunidade autossustentável 

apresenta uma possibilidade de reorganizar a identidade supostamente fragmentada e fragilizada? Quais 

motivos tem levado as pessoas a aderirem ao modo de vida experimentado em uma comunidade 

autossustentável? 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Risco mínimo (em razão de eventual constrangimento ao responder perguntas) e como benefícios, os 

autores apontam para o esclarecimento quanto às comunidades autossustentáveis podem implicar uma 

busca de sentido para o trabalho e contribuir para a constituição da identidade. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é importante, exequível e o método escolhido viável para obtenção dos resultados propostos. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresenta as informações necessárias e de fácil compreensão aos sujeitos de pesquisa. 

Recomendações: 

sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

sem pendências. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Aprovado sem alterações. 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 20/03/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_884774.pdf 19:04:22  

Projeto Detalhado 
/ 

ProjtetoICBiancaFinal02.doc 20/03/2017 José Francisco Aceito 

Brochura  19:02:34 Greco Martins  

Investigador     

Folha de Rosto FolhaRostoProjetoBianca.pdf 20/03/2017 José Francisco Aceito 
  19:01:56 Greco Martins  

TCLE / Termos de ModeloTCLEBiancaFinal.doc 20/03/2017 José Francisco Aceito 
Assentimento /  15:30:42 Greco Martins  

Justificativa de     

Ausência     

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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