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ECOVILAS E ECOFEMINISMO: A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM 

PIRACANGA-MARAÚ/ BA 

 

 

 

RESUMO 

 

A existência de uma simbiose na relação entre as práticas supostamente sustentáveis nas 

ecovilas e os princípios preconizados pelo ecofeminismo constituiu um pressuposto 

básico desta pesquisa. Mais especificamente, a pesquisa buscou entender se, no 

processo de construção de uma comunidade pretendida como ambientalmente 

sustentável nas suas várias dimensões (social, econômica e dos recursos naturais), como 

acredita-se que seja uma ecovila, estavam presentes preceitos do ecofeminismo e 

paralelamente se estes na prática, contribuem para a sustentabilidade de uma 

comunidade nas dimensões indicadas. Desta forma, esta pesquisa norteou-se pelo 

estudo das interfaces destes dois movimentos - ecovilas e ecofeminismo - a fim de 

avaliar a relação entre ambos e o alcance dos seus objetivos e estratégias, tomando 

como questionamento norteador da investigação a seguinte problemática: os princípios 

ecofeministas estão relacionados às práticas de uma organização comunitária como a 

ecovila, sendo capazes de contribuir para a sustentabilidade ambiental da mesma, nas 

dimensões social, econômica e dos recursos naturais, e como esta dinâmica pôde ser 

empiricamente observada na Ecovila de Piracanga, localizada no município de Maraú, 

BA – Brasil, região da Costa do Cacau - por ser um assentamento humano que vive sob 

preceitos de sustentabilidade. Princípios do ecofeminismo e práticas da ecovila, ambos 

numa perspectiva ampla estão em consonância com a tentativa de mitigar os impactos 

ambientais nas suas variadas nuances. A pesquisa contribuiu principalmente para 

levantar questionamentos, para estudos mais aprofundados, relacionados aos padrões 

culturais que contribuem para o agravamento das crises nas diversas estruturas do nosso 

sistema-mundo. E acima de tudo apontar soluções inovadoras amplamente aplicáveis 

em diferentes contextos de nossa sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Comunidades sustentáveis. Ecovilas. 

Ecofeminismo. 
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ECOVILLAGES AND ECOFEMINISM: ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY IN PIRACANGA-MARAÚ / BA 

 

ABSTRACT 

 

The existence of a symbiotic relationship between the alleged sustainable practices in 

ecovillages and the principles advocated by ecofeminism were basic assumptions of this 

research. More specifically, the research sought to understand if in the process of 

building a community intended as environmentally sustainable in its various dimensions 

(social, economical and natural resources) - as it is believed to be an ecovillage - were 

present precepts of ecofeminism and in parallel if these in practice contribute to the 

sustainability of a community in the indicated dimensions. Thus, this research was 

guided by the study of the movements of these two interfaces - ecofeminism and 

ecovillage -  in order to assess the relationship between them and the achievement of 

their goals and strategies, taking as guiding research question the following issues: the 

ecofeminists principles are related to the practices of a community organization like the 

ecovillage being able to contribute to its environmental sustainability in the social, 

economical and natural resources dimensions and how this dynamic could be 

empirically observed in the Piracanga Ecovillage, located in the municipality of Marau , 

BA - Brazil, Cacau Coast region - to be a human settlement that lives under the precepts 

of sustainability. Principles of ecofeminism and ecovillage practices, both in a broad 

perspective, are in line with trying to mitigate environmental impacts in its various 

nuances. The research mainly contributed to raise questions for further studies related to 

cultural patterns that contribute to the worsening of crises in the various structures of 

our world-system. And ,above all, pointing out innovative solutions widely applicable 

in different contexts of our contemporary society. 

 

Keywords: Sustainable development. Sustainable communities. Ecovillages. 

Ecofeminism. 
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RESUMO EXPANDIDO 

 

Introdução 

Atualmente, nos deparamos com o grande e crescente número de pessoas, movimentos e 

até empresas e governos que buscam alternativas de atuação em conformidade com os 

preceitos de sustentabilidade.  Estas buscas se devem às marcas profundas deixadas 

pelos movimentos de reformas sociais e políticas que questionaram as bases que 

sustentam a sociedade atual. Estes movimentos, desde então, estão fazendo nascer, 

como afirma Capra (2006), um novo paradigma para a organização social frente aos 

problemas ambientais desta era, com a proposta de uma nova ética, exigindo o 

abandono da perspectiva antropocêntrica para uma perspectiva global e sistêmica. 

Segundo ele, movimentos como o de ecovilas e do ecofeminismo surgem exatamente 

nestes contextos, propondo novos paradigmas sociais que se confrontam com os atuais. 

A existência de uma simbiose na relação entre as práticas supostamente sustentáveis nas 

ecovilas e os princípios preconizados pelo ecofeminismo constituiu um pressuposto 

básico desta pesquisa. Mais especificamente, a pesquisa buscou entender se, no 

processo de construção de uma comunidade pretendida como ambientalmente 

sustentável nas suas várias dimensões (social, econômica e dos recursos naturais), como 

acredita-se que seja uma ecovila, estão presentes preceitos do ecofeminismo e 

paralelamente se estes podem na prática, contribuir para a sustentabilidade de uma 

comunidade nas dimensões indicadas. Tomando como questionamento norteador da 

investigação a seguinte problemática: os princípios ecofeministas estão relacionados às 

práticas de uma organização comunitária como a ecovila, sendo capazes de contribuir 

para a sustentabilidade ambiental da mesma, nas dimensões social, econômica e dos 

recursos naturais, e como esta dinâmica pode ser empiricamente observada na Ecovila 

de Piracanga, localizada no município de Maraú, BA, em torno das coordenadas 

14º12`52.09`` S  e  38º59`31.74`` W.  Tem como Objetivo Geral - Avaliar em que 

medida a Ecovila de Piracanga – Maraú/ BA pode ser qualificada como uma 

comunidade ambientalmente sustentável nas dimensões social, econômica e dos 

recursos naturais e se princípios do ecofeminisno estão relacionados com indicadores de 

sustentabilidade ambiental da comunidade.       



 

 

 

Metodologia 

Para objeto empírico do estudo foi escolhida a Ecovila de Piracanga - localizada em 

Maraú, região da Costa do Cacau, no sul do Estado da Bahia - por ser um assentamento 

humano que vive sob preceitos de sustentabilidade. Possui aproximadamente 90 

moradores de diferentes nacionalidades que vivem em uma área de 100 hectares. A 

tomada de dados foi realizada em um período de vivência contínua de 4 meses através 

da observação direta com registros fotográficos, entrevistas semi-estruturadas e 

aplicação de questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas. A unidade de 

observação foi a família, entendendo-se como família o morador. Na época da pesquisa 

de campo das 40 famílias existentes no local, 32 participaram diretamente da coleta de 

dados, por meio da aplicação dos questionários, onde um representante de cada família 

respondeu por todos os membros da mesma. Os dados foram coletados com o intuito de 

verificar: 

- Nível de sustentabilidade (indicadores sociais, econômicos e dos recursos naturais), 

verificado a partir dos indicadores elaborados que geraram os índices de 

sustentabilidade ambiental em cada dimensão considerada, coletados através dos 

questionários estruturados. 

- Nível de presença e correlação do ecofeminismo com a sustentabilidade ambiental, 

verificado a partir dos indicadores selecionados que representavam o ecofeminismo, 

coletados através das perguntas fechadas presentes nos questionários estruturados. 

Resultados e discussão 

Piracanga se destaca por ser uma comunidade jovem e em formação, que ainda está se 

estabelecendo em termos culturais e estruturais, devido à faixa etária de seus moradores, 

ao tempo de residência de grande parte dos moradores que era recente e à grande 

rotatividade de pessoas na comunidade. A população é em grande parte do sexo 

feminino e as mulheres podem ser vistas em todos os ambientes e atividades produtivas, 

desde a agricultura até as lideranças. Os moradores possuem diferentes origens culturais 

que caracteriza Piracanga como uma comunidade bastante diversificada, onde são 

falados diversos idiomas, com destaque para português, espanhol e inglês. As pessoas, 

em sua maioria, possuem altos níveis de escolaridade, no entanto as profissões 

exercidas, muitas vezes não estão relacionadas às formações, já que ocupam cargos que 

possuem afinidade, mas que principalmente seja de demanda interna. As famílias de 

Piracanga possuem de médio a baixo poder aquisitivo e aquelas famílias que possuem 



 

 

baixo rendimento ou nenhum rendimento recebem apoio à alimentação, à moradia e ao 

transporte em troca de serviços comunitários prestados, conforme depoimento dos 

moradores.  

A Sustentabilidade Ambiental da comunidade 

A partir das frequências das respostas obtidas nos indicadores da dimensão social, foi 

obtida uma média de pontos que sinalizou um alto nível de sustentabilidade ambiental, 

nesta dimensão. Este resultado deve-se especialmente às relações sociais na 

comunidade, já que o aspecto “governança” e “acesso aos serviços básicos” encontram-

se no nível médio. Na dimensão econômica, obteve-se uma pontuação situando-se no 

nível médio (2) de sustentabilidade. Isto indica que a comunidade deve estar atenta a 

esta dimensão, pois a depender do que acontecer com a economia interna, pode 

comprometer a sustentabilidade das outras dimensões levando a comunidade a ter 

problemas futuros. A média de pontuação obtida para sustentabilidade ambiental da 

comunidade, na dimensão dos recursos naturais, a partir das frequências de respostas 

aos indicadores situou-se no nível 3 (alto) de sustentabilidade. De acordo com os dados, 

esta dimensão recebe maior atenção por parte das lideranças e dos moradores em geral, 

que demonstram grande preocupação com o equilíbrio ecológico entre a localidade e 

seus recursos naturais, no que diz respeito à qualidade da água, ao tratamento dos 

efluentes, à produção orgânica de alimentos, à utilização de bioarquitetura nas 

construções e à correta destinação dos resíduos sólidos. A sustentabilidade ambiental 

geral da Ecovila de Piracanga (Quadro 1) encontra-se no nível alto (3), o que representa 

que a comunidade até o momento da pesquisa está direcionando suas ações de forma a 

se manter no presente e nas futuras gerações. Levando-se em consideração que a 

pesquisa é um retrato de uma situação momentânea, não se pode afirmar que as ações 

estão em ascensão ou em depressão, já que foram detectados indicadores frágeis que 

podem representar perigo em futuro próximo, caso não sejam considerados e 

trabalhados.    



 

 

Quadro 1. Índices de sustentabilidade ambiental da comunidade. 
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Dimensões 

 

 

 

 

Indicadores Frequência de entrevistados por nível de 

sustentabilidade ambiental em cada dimensão 

Pontuação média da 

comunidade em cada 

dimensão 

 

 

ISAC Baixa 

Sustentabilidade 

Média 

Sustentabilidade 

Alta 

Sustentabilidade 

Social 

 

- Relações sociais e 

Acesso aos serviços de 

saúde, educação, 

transporte e 

comunicação. 

(0-13) 

 

2 

(14-27) 

 

15 

(28-40) 

 

15 

 

30 

 

 

3 (alta) 

Econômico 

 

Produção, distribuição e 

consumo de bens e 

serviços 

 

(0-8) 

 

1 

(9-16) 

 

17 

(17-24) 

 

14 

 

16 

 

 

    2 (média) 

Recursos Naturais 

 

- Conexão com o lugar e 

restauração ambiental 

- Utilização dos recursos 

naturais 

- Uso e ocupação do solo 

(0-21) 

 

0 

(22-43) 

 

8 

(44-64) 

 

24 

 

 

48 

 

 

3 (alta) 

Índice geral de sustentabilidade ambiental da 

comunidade (ISAC)  

     

 

 

∑Yᵢ/n = 2,66 



 

 

A presença do ecofeminismo na organização social de Piracanga 

Para análise da presença de princípios do ecofeminismo na dinâmica social da Ecovila 

de Piracanga, foram selecionados indicadores que melhor transmitissem esta relação de 

acordo com a literatura estudada e a realidade da comunidade em questão.  

Relação entre ecofeminismo e sustentabilidade ambiental na Ecovila de Piracanga  

As correlações significantes aos níveis de 0.01 e 0.05 nas três dimensões são 

persistentes, presume-se que os indicadores do ecofeminismo contribuam para fortalecer 

e potencializar indicadores que direcionam à sustentabilidade geral da comunidade, 

especialmente na dimensão social (Quadro 2). Em outras palavras, os dados mostraram 

que quanto mais são investidas ações para o fomento destes indicadores do 

ecofeminismo, mais se refletirá no alcance da sustentabilidade ambiental, de acordo 

com os indicadores selecionados. No entanto, o contrário também pode ocorrer, ou seja, 

se os indicadores do ecofeminismo são negligenciados, como ocorre com alguns 

indicadores não muito presentes refletirão negativamente nos indicadores de 

sustentabilidade ambiental geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 2. Correlações de indicadores de sustentabilidade ambiental, na dimensão social, com os indicadores do ecofeminismo. 

 

**. Correlação é significante ao nível de 0.01.  

*. Correlação é significante ao nível de 0.05. 

 

 

Indicadores de 

Sustentabilidade Ambiental 

na dimensão social 

Indicadores do ecofeminismo 

Valorização 

da beleza 

Apoio aos membros com 

necessidades especiais 

Trabalho 

prazeroso 

Rituais que marcam a 

transição dos ciclos da vida 

Planejamento de atividades de 

acordo com os ciclos naturais 

Práticas espirituais de 

conexão com a Terra 

Celebração da 

vida e do amor 

Procedimentos democráticos e 

transparentes 

,627** ,587** ,511** -,039 ,048 ,145 ,649** 

Resolução pacífica de 

conflitos 

,625** ,621** ,594** ,082 ,185 ,215 ,654** 

Crianças brincam e passeiam 

livremente pelos espaços 

,615** ,422* ,380* ,123 ,321 ,367* ,643** 

Relações interpessoais de 

cooperação 

,608** ,600** ,686** ,342 ,206 ,342 ,797** 

Encontros e espaços 

comunitários 

,291 ,415* ,644** ,070 ,220 ,209 ,554** 

Atenção local à saúde ,241 ,491** ,411* ,166 ,068 ,220 ,414* 

Sistema de comunicação ,350 ,391* ,323 -,255 -,021 -,010 ,270 

Sistema de transporte ,363*  ,145 -,130 ,276 -,071 ,258 

Sistema de educação ,555** ,361* ,397* ,192 ,097 -,090 ,582** 
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Conclusão 

A experiência estudada é facilmente enquadrada, enquanto intenção, como uma prática de 

ecovila, segundo seus dois propósitos básicos, que são o de buscar outra forma de 

relacionamento com a natureza, mais integrada e o de constituir uma forma de convivência 

humana sobre bases mais comunitárias e cooperativas. Ao analisarmos a prática frente ao 

pressuposto, observa-se, entretanto, que no momento atual, a ecovila não consegue 

experienciar todas as dimensões da sustentabilidade. As dimensões mais intensamente 

desenvolvidas na experiência foram a social e a dos recursos naturais, apesar de ainda serem 

detectadas muitas deficiências com relação à governança e planejamento à médio e longo 

prazos. Com este estudo empiricamente observado na Ecovila de Piracanga, pode-se concluir 

que os princípios ecofeministas estão intrinsecamente conectados com diferentes práticas na 

ecovila, capazes de contribuir para a sustentabilidade ambiental da mesma, se estão presentes 

ou até mesmo para baixar o nível de sustentabilidade quando não estão presentes. 
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1. Introdução  

 

O mundo enfrenta na atualidade, diversos entraves, de origem ecológica, social, 

econômica e política. Paralelamente, nos deparamos com o grande e crescente número de 

pessoas, movimentos e até empresas e governos que buscam alternativas de atuação em 

conformidade com os preceitos de sustentabilidade, como afirmam os estudos realizados por 

Yunus et al. (2010).  Estas buscas se devem às marcas profundas deixadas pelos movimentos 

de reformas sociais e políticas que questionaram as bases que sustentam a sociedade atual.  

Como descreve Dollfus (1994), as provocações impostas às múltiplas sociedades pela 

condição atual do mundo demandam respostas que devem se integrar em vias diversas. As 

crises correntes se proliferam em muitas áreas e nas mais diversas escalas e estão 

intrinsecamente conectadas às estruturas e dinâmicas do que conhecemos como o sistema-

mundo.  

Como em uma teia, Santos (2003) diz que o modelo globalizado atual é caracterizado 

pelo predomínio dos interesses financeiros das grandes potências, pelo abandono do estado de 

bem-estar social e pela perda em massa de recursos naturais. Este e outros autores como 

Yunus et al. (2010), propõem esforços no combate ao avanço de uma possível crise ecológica 

mundial, mediante um modelo alternativo de organização pautado num novo paradigma 

cultural e ambiental. 

Em contraponto à tendência global, mesmo que timidamente, a mudança na cultura 

vem sendo levantada principalmente a partir da década de 1960, em forma de preocupação 

com os rumos do crescimento econômico, quando se deu o início a diversos movimentos 

emancipatórios que originaram as bases do ambientalismo atual, inspirados por obras como 

Primavera Silenciosa lançada em 1962 (CARSON, 2010). Onde se propõe 

uma reflexão mais aprofundada, bastante inovadora para a época, sobre uma questão 

filosófica fundamental, atrelada ao direito a uma vida saudável e à sustentabilidade do planeta 

e da própria humanidade. 
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Como citado nos estudos de Jorge (2008), mudanças foram discutidas oficialmente 

pela comunidade internacional sobre os limites do desenvolvimento do planeta, 

principalmente a partir da década de 1960, quando os riscos de degradação do meio ambiente 

exortaram a ONU a promover em 1972 a Conferência de Estocolmo, de onde se originou o 

Relatório Brundtland, lançado algum tempo depois. A partir desse evento precursor, outros 

esforços de conscientização foram realizados, como as Conferências da Organização das 

Nações Unidas – ONU, a Rio-92 (quando se estabeleceu a Agenda 21¹ e o Protocolo de 

Kyoto), a Rio+10 em Joannesburgo e mais recentemente no Rio de Janeiro, a Conferência 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), com a finalidade de 

consolidar o consenso sobre a imprescindibilidade da relação entre desenvolvimento 

socioeconômico e meio ambiente.  

No Relatório de Bruntdland (1988), desenvolvimento sustentável foi definido como 

“aquele que deve atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”.  

Hébrard (1994) aponta que também ligada aos movimentos emancipatórios da década 

de 1960, tais como os hippies, comunidades de volta à natureza e ecologistas, foi trazida uma 

corrente de reabilitação dos valores da sociedade hegemônica.  

Estes movimentos, desde então, estão fazendo nascer, como afirma Capra (2006), um 

novo paradigma para a organização social frente aos problemas ambientais desta era, com a 

proposta de uma nova ética, exigindo o abandono da perspectiva antropocêntrica para uma 

perspectiva global e sistêmica. Segundo ele, movimentos como o de ecovilas e do 

ecofeminismo surgem exatamente nestes contextos, propondo novos paradigmas sociais que 

se confrontam com os atuais.  

Para Svensson (2002), ecovilas são comunidades de pessoas que se esforçam por levar 

uma vida em harmonia consigo mesmas, com os outros seres e com a Terra. Seu propósito é 

combinar um ambiente sociocultural sustentável com um estilo de vida de baixo impacto. 

Enquanto nova estrutura de sociedade, a ecovila vai além da atual dicotomia entre 

assentamentos rurais e urbanos: ela representa um modelo amplamente aplicável para o 

planejamento e reorganização dos assentamentos humanos no séc. 21, tanto no meio rural, 

quanto no meio urbano.  

 

 

___________________ 
¹Documento com metas para o desenvolvimento sustentável, assinado pelos representantes de vários países 

participantes da Rio – 92. (CNUMAD, 1996). 
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Muitas das comunidades, hoje, consideradas ecovilas, surgiram nas décadas de 1960 e 

70, questionando as bases da sociedade que estão provocando exaustão da natureza e fortes 

desníveis sociais e econômicos entre as sociedades. Tomaram como legado muitos dos ideais 

e das práticas comunitárias desenvolvidas ao longo da história. Porém, enquanto conceito e 

enquanto experiências vividas, elas surgem nos contextos da atual sociedade técnica-

científica-informacional, na década de 90 do século XX, realizando uma nova síntese a partir 

de um processo de adaptação às novas condições apontadas pelo advento histórico desta 

década (Guerra Fria, globalização, realização da Rio-92, etc.), buscam acompanhar o debate 

global sobre as questões socioambientais, tornando-se experiências comunitárias 

institucionalizadas, tendo como parâmetro a sustentabilidade (SVENSSON, 2002; SANTOS 

JR., 2006). 

Já o feminismo chegou aos temas ecológicos também nas décadas de 1960 e 70, como 

parte dos questionamentos referentes ao aspecto cultural do paradigma ambiental vigente. 

Como descreve Silliprandi (2000), esse não foi um encontro fortuito. Havia muitos elementos 

em comum entre a crise ambiental, que se avizinhava com o avanço da industrialização e da 

urbanização, e a percepção dos movimentos feministas sobre o lugar destinado às mulheres 

nessas sociedades emergentes. A autora diz que os problemas decorrentes das guerras e do 

militarismo e a consciência da exclusão das mulheres do mundo público trouxeram à tona que 

a sua opressão se reproduzia em outras esferas, inclusive e, sobretudo, nos lares. Daí o lema 

do feminismo daquele período: o pessoal é político.  

Como parte desse movimento, no final dos anos 1970, surge o ecofeminismo, que 

buscou associar a opressão que a humanidade exercia sobre a natureza à forma desigual com 

que os homens tratavam as mulheres. As ecofeministas europeias e norte-americanas se 

destacaram nesse debate, sendo sua principal contribuição, a percepção da existência de um 

“marco opressivo androcêntrico”, caracterizado pela postura arrogante que orientava as 

relações dos seres humanos, com o meio natural e os demais seres (WARREN, 1998 apud 

SILIPRANDI, 2000). Por isso não se trata de uma opressão apenas de homens sobre 

mulheres, mas de um tratamento discriminatório tanto de homens quanto de mulheres, contra 

as mulheres. O machismo não é apenas uma relação opressiva de homens contra mulheres, 

mas de uma sociedade inteira – homens e mulheres – contra pessoas do sexo feminino. Tal 

opressão, muitas vezes é feita de forma inconsciente e está impregnada na cultura da 

sociedade. Para a autora, essa postura, além de antropocêntrica, era também androcêntrica e 

etnocêntrica, porque refletia um descaso para com as condições de sobrevivência do planeta, 
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assim como em relação às mulheres e outras categorias sociais que não fossem os homens 

brancos e adultos tomados como referência de padrão moral.  

Para Di Ciommo (2003) a perspectiva ecofeminista sobre mulheres e natureza envolve 

uma mudança no padrão de comportamentos, da "percepção arrogante" para a "percepção 

amorosa" do mundo não-humano. A "percepção amorosa" pressupõe e mantém a diferença, 

expressando um amor que não representa fusão ou eliminação dos diferentes, ao contrário da 

ética de "unidade na igualdade" (antigo lema do feminismo), que valoriza a semelhança. 

Assim,  

 

O ecofeminismo parece recolocar com originalidade antigas tensões entre igualdade 

e diferença. Não apenas aceita a diferença, mas afirma a especificidade e a 

valorização da mulher de forma inter-relacionada com a ecologia. (...) o novo 

paradigma oferecido pelo ecofeminismo não apenas examina a relação entre 

mulheres e natureza, mas elucida os mecanismos subjacentes que tecem uma teia de 

opressões que cruzam o gênero, classe, raça e o mundo natural (DI CIOMMO, 2003, 

p. 15). 

 

Segundo Plant (1990), as ecovilas representariam a prática dos questionamentos 

levantados pelo ecofeminismo, onde a construção de novas relações de gênero e com a 

natureza nas estruturas da sociedade são condições sine qua non para a construção de uma 

comunidade sustentável. 

A existência de uma simbiose na relação entre as práticas supostamente sustentáveis 

nas ecovilas e os princípios preconizados pelo ecofeminismo constitui um pressuposto básico 

desta pesquisa. Mais especificamente, a pesquisa buscará entender se, no processo de 

construção de uma comunidade pretendida como ambientalmente sustentável nas suas várias 

dimensões (social, econômica e dos recursos naturais), como acredita-se que seja uma 

ecovila, estarão presentes preceitos do ecofeminismo e paralelamente se estes podem na 

prática, contribuir para a sustentabilidade de uma comunidade nas dimensões indicadas.  

Desta forma, esta pesquisa norteia-se pelo estudo das interfaces destes dois 

movimentos - ecovilas e ecofeminismo - a fim de avaliar a relação entre ambos e o alcance 

dos seus objetivos e estratégias, tomando como questionamento norteador da investigação a 

seguinte problemática: os princípios ecofeministas estão relacionados às práticas de uma 

organização comunitária como a ecovila, sendo capazes de contribuir para a sustentabilidade 

ambiental da mesma, nas dimensões social, econômica e dos recursos naturais, e como esta 

dinâmica pode ser empiricamente observada na Ecovila de Piracanga, localizada no município 

de Maraú, BA, em torno das coordenadas 14º12`52.09`` S  e  38º59`31.74`` W.   
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar em que medida a Ecovila de Piracanga – Maraú/ BA pode ser qualificada como 

uma comunidade ambientalmente sustentável nas dimensões social, econômica e dos recursos 

naturais e se princípios do ecofeminisno estão relacionados com indicadores de 

sustentabilidade ambiental da comunidade.                  

 

1.1.2 Objetivos Específicos    

        

- Descrever a organização social, o histórico e o perfil socioeconômico da Ecovila de 

Piracanga – Maraú/ BA  

- Verificar o nível de sustentabilidade na Ecovila de Piracanga – Maraú/ BA, a partir de 

indicadores de sustentabilidade ambiental, nas dimensões social, econômica e dos 

recursos naturais.  

-  Verificar se a presença de princípios do ecofeminismo estão presentes na Ecovila de 

Piracanga e como se relacionam com indicadores de sustentabilidade ambiental da 

comunidade.   
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1.2 Justificativa 

 

Em uma perspectiva ampla, a relevância do tema está em consonância com a tentativa 

de mitigar os impactos ambientais que assolam o planeta.   

Santos Jr. (2006) descreve que em 1988, as primeiras ecovilas foram oficialmente 

incluídas na lista das 100 Melhores Práticas² (Best Practices) da Organização das Nações 

Unidas - ONU  Habitat, como  excelentes  modelos  de  vida  sustentável, comungando  com  

os  ideais  de  sustentabilidade.   

Este modelo encontra aplicações bem sucedidas e monitoradas nos contextos urbano e 

rural, nos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. E no ano de 2000, mesmo 

sendo uma organização não governamental nova, a Rede Global de Ecovilas/ Global 

Ecovillage Network - GEN consegue obter o reconhecimento de “organização oficial” da 

ONU, com status consultivo no Conselho Econômico e Social do Comitê das Organizações 

Não governamentais. 

De acordo com GEN (2012), ainda que haja limitação em um conhecimento 

quantitativo profundo de todos os assentamentos existentes, as comunidades cadastradas 

incluem desde grandes organizações a pequenas ecovilas e pode nas estimativas mais 

otimistas chegar a cerca de 15 mil comunidades que se denominam ecovilas.  

Jorge (2008) cita em seus estudos redes como a Sarvodaya Sharamadana, com cerca 

de 15 mil vilas tradicionais no Sri Lanka; Ecoyoff, que coordena a rede senegalesa e engloba 

350 ecovilas, o projeto Ladakh, no planalto tibetano; ecocidades como Auroville, no sul da 

Índia; pequenas ecovilas rurais, como a Gaia Asociación, na Argentina, e Huehuecoyotl, no 

México; projetos de rejuvenescimento urbano como LA Eco Village de Los Angeles e 

Bedzed em Londres, Ecovila Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Forum Vauban, em 

Freiburg, e Ufa Fabrik  em  Berlim;  projetos  de  permacultura  como  Crystal  Waters,  na 

Austrália,  IPEC  no cerrado  Brasileiro;  e  centros  de  pesquisa  e  educacionais,  como  

Findhorn  Foundation,  na Escócia, CAT- o renomado Centro de Tecnologia Alternativa, no 

País de Gales, Damanhur Federation, na Itália e outros.  

A Findhorn Foundation é uma das primeiras experiências no movimento de ecovilas, 

fundada em 1962, composta de cerca de 400 pessoas; Damanhur Federation também fundada 

na década de 1960, hoje é composta por 500 membros envolvidos diretamente com a ecovila 

e outros milhares envolvidos por meio de suas experiências, vivências e cursos; a Ecovila 

Sarvodaya foi criada no Sri Lanka em 1958 pelo professor de budismo A. T. Ariyaratna,  
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baseada  na  filosofia  budista, o movimento alastrou-se para mais de 15.000 vilas em 34 

distritos,  tornando-se  a  maior  organização  não governamental  cingalesa  e  a  maior  

ecovila presente  na  Global Ecovillage Network - GEN. A Ecovila de Los Angeles (LAEV) 

foi fundada em 1993 em dois quarteirões da vizinhança de Bimini com  aproximadamente  11  

acres,  em  uma  área intensamente  urbanizada  de  Koreatown, iniciou como um projeto sem 

fins lucrativos da Cooperativa de projetos de  recursos  e  serviços,  e  a  partir  de  1993  seus 

participantes  empenharam-se  em  demonstrar  a possibilidade de criação de uma vizinhança 

saudável, do ponto  de  vista  ecológico,  social  e  econômico no meio urbano; o Ecocentro - 

IPEC mantém um centro de referência em que desenvolve soluções  práticas  para  os  

problemas  atuais  das populações  brasileiras,  incluindo  estratégias  de habitação  ecológica,  

saneamento  responsável, energia renovável, segurança alimentar, cuidado com  a água e 

processos de educação de forma vivenciada na área rural do planalto central brasileiro 

(FINDHORN, 2013; SARVODAYA, 2013; LAEV, 2013; IPEC, 2013; DAMANHUR, 2013). 

O Movimento Brasileiro de Ecovilas (MBE) é recente. Segundo Bontempo (2011), 

coordenador nacional do MBE, com sede em Brasília, as ecovilas são comunidades 

preferencialmente rurais, compostas por pessoas que se identificam em ideais ou princípios, 

que procuram “viver em harmonia com as leis naturais”, mediante “um estilo de vida 

ambiental, economica e socialmente sustentável”. Segundo ele, no projeto das ecovilas estão 

itens como a produção orgânica dos alimentos, a geração de energia limpa, o destino 

adequado dos resíduos sólidos e líquidos, a reciclagem e o reuso, a economia solidária e de 

troca, a recuperação de áreas degradadas e a conservação das florestas e mananciais de água. 

Em se tratando de termos de evolução da espécie, Plant (1990) diz que a evolução dos 

seres humanos será a capacidade de construir novamente comunidades sustentáveis em todas 

as dimensões e que o movimento de ecovilas e a filosofia do ecofeminismo estão muito 

conectados neste sentido. E ainda, que a construção de uma comunidade sustentável não está 

relacionada somente com a apropriação de tecnologias, na autossuficiência de alimentação ou 

mesmo de “desabitar” as cidades; está mais relacionada com a transformação de valores que 

refletirão nas atitudes e comportamentos humanos, no que se refere à interação com o meio 

ambiente.  

Em face da escassez de estudos analíticos sobre ecovila, principalmente no que se 

refere aos princípios preconizados para esse tipo de organização social, o presente trabalho 

tem a intenção de contribuir cientificamente, no sentido de avaliar em que medida ela 

representa uma alternativa ambientalmente sustentável de organização social.  Se junta a isto 

o fato de Piracanga estar localizada na região do sul da Bahia, de grande biodiversidade, com 
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importantes remanescentes da Mata Atlântica, tornando-se relevante identificar opções de 

comunidades sustentáveis, com a consequente conservação dos recursos naturais. 

Esta pesquisa não pretende ser exaustiva e definitiva, mas o conhecimento resultante 

poderá ser extensível a comunidades que apresentem características semelhantes à ecovila 

estudada, respeitando as limitações que serão discutidas mais adiante nesse trabalho.  Os 

conceitos de ecovilas são tratados dentro do seu desenvolvimento histórico, como movimento 

organizado na formação de assentamentos humanos.  A generalização para outras situações 

deve respeitar os aspectos particulares dos assentamentos do tipo das ecovilas, principalmente 

relacionados a questões socioculturais e naturais, peculiares a cada comunidade estudada. 
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2. Fundamentação Teórica 

Houve uma época em que o ser humano escolhia, dentro da variedade de natureza que 

estava disponível ao seu alcance, o que lhe era útil para a sobrevivência e perpetuação de sua 

espécie, havendo uma grande coordenação entre o grupo humano e o meio no qual estava 

inserido. Santos (1992) descreve que a partir da Revolução Industrial, iniciada na metade do 

século XVIII, esse ciclo natural foi rompido pela necessidade e o desejo de consumo 

exagerado, induzindo-nos a obter, de qualquer forma, a energia da natureza.  

Para Kotlinski (2010), a partir deste momento, nossa sociedade se tornou uma 

sociedade de risco. Segundo ela, uma das características das sociedades de risco é a 

imprevisibilidade que se depara com a necessidade de incorporação de novas tecnologias para 

o avanço na melhoria da qualidade de vida e a satisfação das inúmeras necessidades sociais, o 

que nem sempre proporciona à sociedade uma garantia sobre as consequências resultantes 

deste processo evolutivo. Há uma preocupação de que essa própria dinâmica venha a colocar 

em risco a perpetuação da espécie humana no planeta, uma vez que está a caminhar para a 

exaustão dos recursos naturais e da capacidade regenerativa dos ecossistemas.  

Santos (2003) argumenta que os riscos da modernização são inerentes à globalização e 

fazem com que o desenvolvimento das forças produtivas, alcançado pelas sociedades 

modernas, produza riquezas numa proporção jamais vista, produzindo ambientes de risco que 

ameaçam a sobrevivência das espécies, incluindo o ser humano.  

Kotlinski (2010) afirma ainda, que as sociedades precisam estruturar-se para que 

possam enfrentar e assumir os riscos de uma forma produtiva, em que a modernização não 

seja efetuada linearmente e identificada com o crescimento econômico tão somente, mas sim 

consciente e sensível aos problemas e limitações dos processos modernizantes, restabelecendo 

coesão de princípios sociais, políticos, econômicos e ambientais.  

A esse respeito, Giddens (1999) fala que ninguém pode escapar do risco, mas há uma 

diferença básica entre a experiência passiva de risco e a exploração ativa de ambientes de 

risco. Como nos descreve Cavalcanti (2004), o processo econômico - que opera dentro de um 

subsistema aberto envolvido pelo ecossistema global – pode assumir os riscos, no sentido de 

respeitar limites (quer os do fornecimento de recursos, quer os da absorção de dejetos, além 

dos da própria tecnologia). Daí, a noção de desenvolvimento sustentável: trata-se de promover 

a economia (e o bem-estar dos humanos) sem causar estresses que o sistema ecológico não 

possa absorver. Na perspectiva da sustentabilidade ambiental, o tipo de processo econômico 
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que importa é aquele que produz bens e serviços levando em conta simultaneamente todos os 

custos (ou males) que lhes são inevitavelmente associados.  

Ainda que, a noção de Desenvolvimento Sustentável permaneça muito ambígua, 

concorda-se, no sentido de que a mesma é relativa e produto de um processo histórico de 

construção social que se manifesta neste novo milênio, no qual ocorrem mudanças profundas, 

surgem novas identidades e diferentes sentidos civilizadores, mobilizados por novos atores 

sociais com relações de poder e interesses diversos. Assim: 

 

En este mundo interdependiente de la globalización económica, cada nación, cada 

población juega su viabilidad y sobrevivencia en esta encrucijada histórica. El 

tránsito hacia la democracia y la sustentabilidad implica una nueva concepción y 

nuevas formas de apropiación del mundo; allí se definen nuevos sentidos 

existenciales para cada individuo y cada comunidad, trazando nuevas líneas de 

fuerza que atraviesan las relaciones de poder donde se forjan nuevos proyectos 

históricos y culturales. (Leff, 2004, p. 351). 

 

 

Louro (1996) mostra que a abordagem de gênero possibilitou a discussão das 

relações de poder entre homens e mulheres e explicitou a construção da desigualdade entre 

eles na história das sociedades ocidentais. Hoje, o rompimento da dicotomia que destinava os 

homens ao domínio público e as mulheres ao domínio doméstico não esgotou a necessidade 

de se discutir as relações de gênero, já que as relações de poder são inerentes à elas e todas as 

relações sociais sofrem transformações constantes e contínuas ao longo da história. 

De fato, alguns aportes têm constituído a base do discurso das agências internacionais, 

instituições governamentais e a inclusão da dimensão de gênero nas políticas ambientais é 

uma estratégia do discurso do Desenvolvimento Sustentável.  

Para Hernandéz (2010), incluir a dimensão do gênero na questão ambiental permite 

compreender as relações que mulheres e homens estabelecem com a natureza, vinculadas na 

realidade material, social e cultural; levando em conta que estes vínculos são socialmente 

construídos e que variam segundo a raça, a etnia, a geração e o sexo e, em diferentes cenários. 

Segundo as diferentes perspectivas teóricas, é considerado não apenas os vínculos entre as 

mulheres e a natureza, mas também, os diferentes contextos e as relações de gênero que se 

estabelecem no interior dos grupos e da unidade doméstica.  

A maioria das variantes do ecofeminismo coincide em ver uma relação íntima entre a 

subordinação das mulheres e a destruição da natureza. Segundo elas, o problema ecológico 

não se origina somente a partir dos excessos antropocêntricos da espécie humana em relação à 

natureza. Este antropocentrismo é na realidade androcentrismo, um modelo cultural que se 
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impõem as visões masculinas sobre as femininas, consideradas inferiores. A exploração da 

natureza e a dominação da mulher se conectam mediante uma forma de ver a realidade em um 

conjunto de práticas do sistema vigente. No fundo propõe "introduzir o feminino" nos 

discursos, valores e práticas sociais, onde a sustentabilidade assumiria um papel primordial 

para a estruturação de qualquer organização social. 

 

2.1 Do desenvolvimento sustentável às comunidades sustentáveis 

 

Em meio ao cenário crescente de conscientização, quanto aos problemas ambientais, 

gerado pelos grandes eventos desde as décadas de 1960 e 70, estudos têm ratificado a noção 

de que o meio ambiente não é uma fonte infinita de recursos. Ao formular os princípios do 

ecodesenvolvimento, Sachs (1993) assim se manifesta: satisfação das necessidades básicas;  

solidariedade  com  as  gerações futuras; participação da população envolvida; preservação 

dos recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social que garanta 

emprego, segurança social e respeito a outras culturas e programas de educação. 

Cavalcanti (2004) afirma que por perceber cada vez mais essa verdade indiscutível, 

diante especialmente da degradação ambiental que se vê em toda parte, o discurso social 

tende a aceitar a sugestão do desenvolvimento sustentável, fenômeno que muito se deve à 

preparação e realização da Rio-92. Dá-se ao tema da sustentabilidade, muitas vezes, porém, 

significados que contradizem sua própria essência, a partir daí, que a ciência deve ser 

convocada para explicar o significado da ideia e indicar as sérias implicações que dela 

decorrem. A economia ecológica constitui-se um esforço novo, justamente, de saber científico 

para a gestão da sustentabilidade. 

 Ao relatório Brundtland (1988), coube o mérito de ter apontado o vínculo indissolúvel 

entre o crescimento econômico e o meio ambiente, além de ter preconizado uma das mais 

conhecidas definições de desenvolvimento sustentável, já citada na introdução deste trabalho. 

O desenvolvimento sustentável hoje se tornou a solução dos problemas causados pela 

espécie humana e já foi discutido em diferentes óticas. Sabe-se atualmente que é impossível o 

desenvolvimento traduzido somente por crescimento econômico e em etapas aonde todos os 

países chegariam ao topo, principalmente pela limitação de recursos disponíveis, em que a 

carga de suporte do planeta já deu sinais de que está no limite. 

      O casamento do puramente econômico com o social e o ambiental ampliou as 

dimensões do desenvolvimento, e aumentou consideravelmente a sua complexidade.  
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No desenvolvimento sustentável o próprio conceito de capital é ampliado para incluir 

o capital natural, o capital humano e o capital social. Van Bellen (2005) descreve que o 

capital natural representa a base de recursos naturais (renováveis e não-renováveis), a 

biodiversidade, e a capacidade de absorção de dejetos do ecossistema. O capital humano 

representa o progresso técnico e tecnológico nos meios de produção de riquezas. O capital 

social representa a coesão social e suas estruturas de reprodução social. Estão incluídas no 

capital social a organização política das sociedades e sua capacidade de influenciar decisões e 

ações políticas, dando origem ao desenvolvimento local.  

Higgins (2005) complementa que as relações sociais constituem um patrimônio “não 

visível”, mas altamente eficaz, a serviço dos sujeitos sociais, sejam estes individuais ou 

coletivos e propõe o desenvolvimento de uma ciência geral da economia prática capaz de 

estudar o capital, entendido como poder, incluindo o capital social e o cultural. Para ele, o 

capital social é um agregado de recursos atuais ou potenciais, vinculados à posse de uma rede 

duradoura de relações de familiaridade ou reconhecimento mais ou menos institucionalizadas. 

E que o desenvolvimento deve tentar superar a teoria do capital presa à dicotomia 

econômico/não econômico, bem como por seus aportes para esclarecer as relações entre 

cultura, redes sociais e poder.  

Na perspectiva de Putnam (2000), o capital social é entendido como um conjunto de 

características da organização social – confiança, normas e sistemas – que tornam possíveis 

ações coordenadas. O autor identifica uma alta densidade de associações e a existência de 

relações sociais de reciprocidade como as principais premissas de uma democracia vital e de 

um engajamento cívico efetivo. Estes fatores não apenas garantem o caráter democrático da 

sociedade civil, mas também determinam o desempenho dos governos locais e de suas 

instituições.  

A organização social, sustentada por uma rede de associações civis e por formas de 

cooperação baseadas em regras compartilhadas e em confiança recíproca, se mostra 

fundamental para um bom desempenho das instituições e da eficiência da sociedade e de sua 

economia. A suposição básica de Putnam é que membros de associações tendem a ser política 

e socialmente mais ativos, dando suporte às normas democráticas. Isto significa que a 

densidade de todos os tipos de associações em uma dada sociedade representa o seu estoque 

de confiança e reciprocidade, isto é, seu estoque de capital social. Como conseqüência, 

Putnam assume que através do levantamento quantitativo do envolvimento e da participação 

em associações pode ser medido o capital social. 
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O desenvolvimento local envolve fatores sociais, culturais e políticos que não se 

regulam exclusivamente pelo sistema de mercado. O crescimento econômico é uma variável 

essencial, porém não suficiente para ensejar o desenvolvimento local.  

Sendo assim, o desenvolvimento local aparece, no contexto em que se esgotam as 

concepções de desenvolvimento associado simplesmente a crescimento econômico com 

progresso material e modernização tecnológica. Sachs (1993) e Sen (1999) enfatizaram em 

suas obras a importância de se colocar em relevo o local como escala de análise e de 

intervenção em detrimento do nacional e tendem a desarticular a escala local de sua 

correspondente nacional. Em detrimento do nível mesoeconômico e mesopolítico, passam a 

articular o local e o global diretamente. Estas seriam então as premissas básicas do verdadeiro 

desenvolvimento que inclui dentre as suas vertentes o capital natural, o capital humano e o 

capital social.  

Para atender os anseios, Milani (2005) e Kotlinski (2010), apontam para um 

desenvolvimento que seja endógeno, ou seja, que aconteça de dentro para fora, onde os 

cidadãos são os próprios agentes e beneficiários do processo que se torna verdadeiramente 

democrático e, desta forma, buscam soluções para a sustentabilidade, num nível local. 

Segundo os autores, o desenvolvimento local possui como princípios a democracia 

participativa, a organização popular, a desconcentração territorial, a redistribuição da terra; o 

ambiente equilibrado e produtivo; cooperativismo, trabalho não dependente e valorização da 

cultura local. Contempla ainda, aspectos muito além da simples dimensão econômica, busca 

atingir o conjunto do desenvolvimento ambiental, social, cultural e político, ou seja, o 

desenvolvimento multidimensional.  

Milani (2005) complementa que a participação comunitária e a conservação dos 

recursos naturais assumiriam uma destacada condição do desenvolvimento local, seja de sua 

efetivação, seja de continuidade. É esta precisamente a ideia do território em que é 

considerado fator, e não apenas locus, da inovação, que, na forma de empreendedorismo, 

planejamento de ações, se volta para a solução de problemas sociais, econômicos e 

ambientais.  

Esta posição integradora contornaria e até mesmo evitaria os problemas ambientais da 

atualidade, que foram resultados de políticas exógenas de desenvolvimento, puramente 

voltadas ao crescimento econômico. As variáveis econômicas não são suficientes para 

produzir desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável.  

Para Diegues (2003), as comunidades sustentáveis são as melhores respostas para o 

desenvolvimento sustentável num nível local. O conteúdo do desenvolvimento sustentável 
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parece não representar a necessidade verdadeira, dado o desgaste do termo, especialmente no 

contexto histórico que vivemos onde a bipolaridade entre capitalismo e socialismo parece se 

dissolver e ainda, a noção de que desenvolvimento e progresso são lineares e iguais para 

todos, sendo assim nasce a ideia de se criar várias sociedades sustentáveis, ancoradas em 

modos particulares, históricos e culturais de relações com os vários ecossistemas existentes na 

biosfera e dos seres humanos entre si.  

 
O conceito de sociedades sustentáveis parece ser mais adequado que o de 

desenvolvimento sustentável na medida em que possibilita a cada uma delas definir 

seus padrões de produção e consumo, bem como o de bem-estar a partir de sua 

cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente natural. Além disso, 

deixa-se de lado o padrão das sociedades industrializadas, enfatizando-se a 

possibilidade da existência de uma diversidade de sociedades sustentáveis, desde 

que pautadas pelos princípios básicos da sustentabilidade ecológica, econômica, 

social e política (DIEGUES, 1992, p. 5). 
 

Sachs (1993) enfatiza que sustentabilidade é um conceito dinâmico e que o arcabouço 

multidimensional, identificando dimensões simultâneas precisam ser levadas em 

consideração. A partir dessas considerações, são detalhadas as seguintes dimensões de 

sustentabilidade ambiental: 

 Social - Tal perspectiva refere-se ao estímulo de um desenvolvimento através de 

crescimento estável, onde exista maior eqüidade na distribuição do ‘ter’ e da renda, criando 

predominantemente, uma sociedade com equidade e apta a reduzir o abismo entre o padrão de 

vida dos mais ricos e dos pobres. 

 Econômica - Nessa dimensão existe o reconhecimento de um capital natural que deve 

ser tratado como parte integrante e fundamental do sistema econômico. Consequentemente, a 

eficiência econômica não deve ser tratada apenas como a maximização do lucro e embasada 

em critérios de rentabilidade empresarial, e sim ser avaliadas em termos macro sociais. 

 Dos recursos naturais - Busca a regulamentação dos meios de produção e padrão de 

consumos, e tem como principal preocupação os impactos da atividade humana sobre o 

ambiente. Algumas medidas são implementáveis, como a intensificação do uso dos recursos 

potenciais dos diversos ecossistemas, causando o mínimo de dano aos sistemas de sustentação 

de vida da biosfera; limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e 

produtos esgotáveis ou que causem danos profundos ao ambiente, substituindo-os por 

recursos renováveis, abundantes e inofensivos; utilização de técnicas que promovam  a  

conservação  de  energia  e  reciclagem  de  recursos,  reduzindo  a poluição  e  volume  de  

resíduos;  limitação  do  consumismo  exacerbado  pelas camadas privilegiadas; intensificação 
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de pesquisa de tecnologias “limpas” que usem eficientemente os recursos em prol do 

desenvolvimento; e finalmente a definição de regras para promover uma adequada proteção 

ambiental. 

De acordo com Diegues (2003), a conceituação de sociedades e comunidades 

sustentáveis, baseada na necessidade de se manter a diversidade ecológica, social e cultural 

dos povos, das culturas e modos de vida nos parece não somente mais substantiva, mas 

portadora dos grandes desafios.  Ele relança, de alguma forma, a necessidade de se criarem 

novas utopias para o século XXI. Acena para a necessidade de se pensar na diversidade de 

sociedades sustentáveis, com opções econômicas e tecnológicas diferenciadas, voltadas 

principalmente para o "desenvolvimento harmonioso das pessoas" e de suas relações com o 

conjunto do mundo natural, levando em consideração as múltiplas dimensões da 

sustentabilidade. 

 

2.2 Indicadores de Sustentabilidade – A possibilidade de dimensionar o desenvolvimento 

sustentável 

 

Um dos grandes desafios para as sociedades atuais em relação às políticas de 

promoção do desenvolvimento sustentável é de equilibrar a interação entre as dimensões  

econômicas, sociais e ambientais, tendo em vista a existência de conflitos entre tais  

elementos e o modelo reinante de desenvolvimento econômico (OLIVEIRA, 2001; SOUZA-

LIMA, 2006 ). 

No relatório Brundtland, ressalta-se a necessidade de pensar a sustentabilidade de 

forma sistêmica, devido à multiplicidade das questões envolvidas e seu caráter temporal. 

Contemporaneamente, a ação antrópica tem causado impactos complexos das mais diversas 

nuances, em termos quantitativos e qualitativos, necessitando-se de uma redefinição do papel 

do ser humano no ecossistema, como catalisador do seu próprio processo civilizatório. 

Para se avaliar o desenvolvimento sustentável de uma localidade, é necessário, então 

um planejamento estratégico para conhecer os recursos disponíveis no local de modo a evitar 

um declínio constante dos mesmos.  

Segundo Silva (2000) apud Oliveira (2001), as inquietações relativas à qualidade e às 

formas de apropriação dos elementos naturais, bem como aos padrões de produção e de 

consumo praticados pela sociedade atual, têm estimulado a identificação de indicadores de 

sustentabilidade ambiental que proporcionem a formação de um banco de dados capaz de 

subsidiar o planejamento de políticas e ações para a melhoria das condições ambientais e da 
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qualidade de vida das pessoas. Estudos nesta direção exercem função relevante para o 

desenvolvimento sustentável das localidades. De acordo com Van Bellen (2007), existem 

inúmeras ferramentas ou sistemas que buscam mensurar o grau de sustentabilidade do 

desenvolvimento. No entanto, são pouco conhecidas suas características, técnicas e práticas. 

Para Braga et al. (2004), estudos sobre qualidade ambiental e desenvolvimento 

encontram o desafio frequente de lidar com a incerteza e a carência de informações 

sistematizadas. Grande parte das decisões tomadas por órgãos reguladores na área ambiental 

ocorre valendo-se de informações imprecisas e certezas fragilmente construídas. Nesse 

contexto, trabalhos empíricos, a partir de indicadores confiáveis que possam embasar estudos 

e tomadas de decisão políticas são cruciais e urgentes. 

Os indicadores e medidas de sustentabilidade buscam a interação entre as variáveis 

ambientais, sociais, econômicas, políticas, culturais, dentre outras, de acordo com a 

especificidade de cada local, uma vez que não se pode mais pensar de forma segmentada, 

graças à interação entre todas as dimensões que envolvem um sistema, neste caso, uma 

localidade. 

É necessário, portanto, admitir que ainda não existe nenhum tipo de medida que possa 

englobar corretamente todos os aspectos do meio ambiente e muitas vezes as medidas podem 

parecer subjetivas, já que, dependem da escolha do pesquisador e das respostas às questões 

dos entrevistados. Mesmo assim, os indicadores são ferramentas úteis para a identificação das 

questões prioritárias de qualquer local, servindo não só como subsídio para a formulação de 

políticas públicas, como também de orientação para tomadas de decisões e obtenção de 

resultados positivos.  

Devido à complexidade dos fatores que envolvem o meio ambiente, East et. al. (2005) 

recomenda a busca de indicadores multi e interdimensionais, relacionados principalmente 

com os aspectos sociais, econômicos e dos recursos naturais da sustentabilidade, 

transversalmente também aspectos culturais que afetarão a visão de mundo de determinado 

grupo social, que influenciará diretamente como as três dimensões irão se apresentar na 

prática.  

Para Oliveira (2001) o trabalho com indicadores deve envolver dados que tenham um 

grande potencial de ressonância na comunidade, com o objetivo de sensibilizar e envolvê-la 

de forma ampla para o projeto de construção de um assentamento sustentável. A autora 

pondera que os riscos na formulação de indicadores se apresentam tanto pelo lado da 

complexidade, inerente às medições ambientais, como pela simplificação que é necessária 

para que sejam compreensíveis para o público em geral. Essas reflexões apontam para a 
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importância de um exame cuidadoso das interações da comunidade em questão, como 

elementos da pesquisa e como agentes de formulação e utilização desse instrumento de 

representação da realidade. Essas considerações se traduzem em práticas importantes, 

pressupondo, por um lado, a definição social dos objetivos estabelecidos para um sistema de 

indicadores e, por outro, os procedimentos científicos necessários para a construção do 

instrumento estatístico. 

 

2.3 Ecovilas – Alternativas de organização social sustentável 

 

Seguindo a mesma lógica da sustentabilidade, as ecovilas também são pautadas nas 

multidimensões, condensadas em quatro principais dimensões: social, econômica, ecológica e 

visão de mundo. (EAST et al., 2005). 

O reordenamento econômico do pós-guerra criou um cenário em que os atores 

hegemônicos, consolidaram um novo paradigma social, onde o consumismo, a globalização, a 

submissão da mulher e a cultura de massa alastraram-se, produzindo, em consequência, 

“movimentos contestatórios e libertários que visavam questionar todos os setores constituídos 

da sociedade da época”. (SANTOS JR., 2006, p. 3). Para o autor, esses movimentos 

procuraram transformações radicais, tratando questões antes consideradas tabus pela 

sociedade, como o pacifismo, o feminismo, a questão racial e o ecologismo.  

De qualquer forma não podemos deixar de reconhecer que estamos vivendo num 

contexto de mudanças vertiginosas, onde percebemos que novas formas de sociabilidade estão 

emergindo neste final de século. Maffesoli (1987) indica que neste novo paradigma pontua o 

fim de uma lógica individualista típica da modernidade, de um EU fechado sobre si mesmo. 

Segundo ele, estaríamos caminhando em direção à persona e à multiplicidade de papéis e 

máscaras em que a pessoa só existe em termos do papel ou máscara usada em dado momento 

ou situação. Dessa forma, na pós-modernidade assistimos à substituição de um social 

racionalizado por uma sociedade com dominante empática. Essa nova sociabilidade diz 

respeito ao tribalismo que está se tornando, nos grandes centros urbanos, um dos maiores 

expoentes dessas alterações nas relações sociais pelas quais estamos passando. Tribos 

bastante diferenciadas como: punks, surfistas, skinheads ou vegetarianos são exemplos desses 

grupos que se caracterizam pela pulsão de estar junto, que se reúnem de acordo com suas 

afinidades e seus interesses no momento e que não tem outra finalidade a não ser reunir-se. 

As Ecovilas surgiram neste contexto como opções alternativas ao modelo vigente, de 

organizações sustentáveis. Foram institucionalizadas a partir de 1991, quando representantes 
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de comunidades bem estabelecidas se reuniram formando a Global Ecovillage Network 

(GEN) – Rede Global de Ecovilas - com a proposta de desenvolvimento e difusão do conceito 

de ecovilas, incorporadas pelas Nações Unidas no Programa de Desenvolvimento de 

Comunidades Sustentáveis (ALVERCA, 2003; JACKSON, 2004; SANTOS JR., 2006).  

De acordo com Jackson (2004), já existem cerca de 15.000 ecovilas espalhadas por 

diferentes continentes, também na América Latina, inclusive no Brasil, aonde essas 

experiências de vida comunitária, apesar de recentes, vêm se espalhando rapidamente.  

O termo ecovila foi definido por Guilman (1991, p. 10) como um “assentamento 

humano em que as atividades estão harmonicamente integradas com o mundo natural, de tal 

forma que haja um desenvolvimento humano saudável até um futuro indefinido”.  

Infelizmente, não se tem encontrado publicações resultantes de estudos que 

analisassem empiricamente em que medida esta harmonia de comunidades humanas com a 

natureza vem sendo conseguida. Degenhardt (2011), numa tese de Mestrado desenvolvida na 

Alemanha, afirma que não existem interpretações científicas e coordenadas que dêem conta 

das ecovilas como organizações capazes de produzir educação para o desenvolvimento 

sustentável.  

Kasper (2008) argumenta que as ecovilas oferecem importantes subsídios para a 

sustentabilidade na dimensão humana, mas que permanecem relativamente inexploradas  a 

este respeito. Na sua pesquisa, identificou que, além da intenção explícita referente à 

sustentabilidade, das normas, da interação social e física, observou uma ampliação do 

conceito de comunidade e da ética comunitária como sendo características típicas das 

ecovilas.  

Maffesoli (1987) aponta que a comunidade aberta e a emoção partilhada é que suscita 

a multipicidade de grupos que chegam a constituir uma forma de laço social bem sólido. Este 

autor aponta também que o neotribalismo é uma constatação empírica, ou seja, as pessoas 

estão se reagrupando em microtribos e buscando novas formas de solidariedade, que não são 

encontráveis necessariamente nas grandes instituições sociais habituais. O tribalismo refere-

se, conseqüentemente, a uma vontade de “estar-junto”, onde o que importa é o 

compartilhamento de emoções em comum. 

A ONU e outros organismos, pesquisadores, gestores e pessoas em geral, em todo o 

mundo, têm demonstrado interesse, pois hoje, as ecovilas já se expandiram além dos meios 

“alternativos”, e têm se tornado experiências comunitárias mais institucionalizadas, abertas a 

um diálogo com a sociedade hegemônica, onde experiências e pesquisas têm sido realizadas, 

acumulando informações com base na sustentabilidade que podem ser aplicadas em diversos 
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aspectos, conforme relatos de autores como Braun (2005, p.39) ao afirmar que “as ecovilas 

são comunidades intencionais baseadas num modelo ecológico que focaliza a integração das 

questões culturais e socioeconômicas como parte de um processo de crescimento espiritual 

compartilhado.”.   

Na visão deste último, as ecovilas podem ser vistas como uma versão moderna de 

muitas comunidades existentes em diversas partes do mundo, principalmente nas zonas rurais, 

abrangendo as suas tradições que estão relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais, 

na agricultura e na construção das unidades. Utilizam também tecnologias modernas e criam 

novas tecnologias a partir da combinação de ambas.  

 

2.4 Ecofeminismo – o aspecto cultural do novo paradigma ambiental 

 

  No final do século XX, como parte dos movimentos revolucionários da época, o 

movimento feminista passou a se mobilizar em torno de questões ambientais. De acordo com 

Siliprandi (2009), na década de 1970, feministas e ambientalistas uniram-se para discutir e 

reivindicar políticas sociais sobre gênero, natureza, qualidade de vida, desenvolvimento 

sustentável e preservação do meio ambiente. Surgia assim o ecofeminismo, que eclodiu com a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Rio – 92), e se 

reafirmou na IV Conferência Mundial sobre as Mulheres em 1995, também conhecida como 

Conferência de Beijing, quando se entendeu que as mulheres, por natureza, estão vinculadas 

às questões ambientais. Durante estes eventos, organizações da sociedade civil ganharam 

destaque com suas reivindicações que faziam críticas ao paradigma vigente que agravava a 

pobreza em vários países e falavam da importância das ações locais para a recuperação e 

defesa do meio ambiente.     

Apesar das críticas, é inegável a associação quase que automática entre mulher e 

ecologia. A autora argumenta que, do ponto de vista econômico, existe uma convergência 

entre a forma como o pensamento ocidental hegemônico vê as mulheres e a natureza, ou seja, 

a dominação das mulheres e a exploração da natureza como dois lados da mesma moeda, da 

utilização de recursos naturais sem custos, a serviço da acumulação de capital. E do ponto de 

vista político, identifica a mulher com a natureza e o homem com a cultura, sendo que a 

cultura (no pensamento ocidental) é superior à natureza; daí decorre a visão do ecofeminismo 

de que as mulheres teriam total interesse em acabar com a dominação da natureza como uma 

condição para a libertação da mulher. 
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 A mulher foi colocada numa posição intermediária entre a natureza e a cultura, 

atuando como mediadora entre esses dois pólos, isso implicaria colocá-la numa posição 

inferior na hierarquia social, já que não participa integralmente do mundo da cultura, 

representado pelo homem. As conexões da dominação natureza/mulher teriam raízes pré-

hebraicas, a partir da identificação arcaica e amplamente difundida dos binômios 

mulher/natureza e homem/cultura. No nosso padrão cultural no qual a definição de cultura foi 

elaborada pelos homens e a idéia de natureza, surge como realidade separada e subjacente ao 

homem e não como um nexo no qual a humanidade está inserida, uma das chaves estaria na 

identificação da mulher com as formas não humanas de vida, originada num mundo primitivo 

quando o papel reprodutivo exigia que se ocupasse da reprodução da vida, no cuidado com as 

crianças, na produção e preparo do alimento, roupas, cestos, artefatos de cerâmica entre outras 

funções para manutenção da vida. (GARCIA, 2009).  

Ruether apud Garcia (2009) aponta que, ao longo da história, a consciência feminina 

foi submersa na cultura masculina que se tornou hegemônica, envolvendo toda a sociedade e 

socializando os sexos a partir do ponto de vista masculino que vê o trabalho material da 

mulher como inferior.  

Para Leff (2004) esta visão levanta a questão de uma diferença originária e radical: a 

de ser homem e ser mulher, a diferença entre os sexos como constitutiva da ordem simbólica, 

onde se distribui o lugar dos seres humanos (homens e mulheres) e as coisas do mundo em 

cosmovisões e estruturas sociais. Desta divisão originária se construíram – culturalmente – as 

diferenças de gênero e sobre este fundo a cultura ditribuiu as regras sociais e configurou 

diferentes formas de ser frente e com a natureza. Com isto, traz a ideia da disfunção não 

natural da diferença entre os sexos como constituinte da ordem simbólica da natureza 

humana, de onde emanam as relações de poder e as hierarquias sociais. Desta maneira, é 

possível transcender a visão naturalista que busca revalorizar as funções e relações com a 

natureza a partir das capacidades naturais do homem e da mulher ou das hierarquias que 

levam à exploração do homem, da mulher e da natureza. 

Garcia (2009) lembra que a Terra sempre esteve simbolicamente conectada ao corpo 

feminino, produtor de vida. Todavia, com o desenvolvimento da agricultura do arado e a 

escravidão, a relação mulher/natureza adquiriu outro caráter. Embora sejam dois suportes dos 

quais os homens dependem, mulher e natureza tornaram-se “coisa” a ser dominada através da 

coerção. 

Do feminismo radical até o ecofeminismo, o domínio da mulher e a exploração da 

natureza aparecem como resultado da conformação de estruturas sociais hierárquicas do 
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patriarcado que vem desde as primeiras formações culturais até as divisões de classe da 

sociedade moderna. Assim uma visão ecofeminista emancipatória, enlaçaria as lutas 

femininas e ambientais. (SHIVA, 1991).  

Para Capra (2009), na cultura ocidental, foram enfatizados em excesso tendências 

auto-afirmativas - competição, expansão e dominação - geralmente associadas aos homens e 

foram negligenciadas as integrativas - conservação, cooperação e parceria - associadas às 

mulheres; e são evidentes nos pensamentos e valores cultivados e favorecidos na sociedade 

atual que é patriarcal. Segundo ele, uma mudança de paradigma inclui uma mudança na 

organização social de hierarquia para as redes, ou seja, nenhum valor, pensamento, gênero 

deve se sobrepor a outro, esta é a metáfora central da ecologia e que é trabalhada em 

movimentos e grupos sociais em prol de uma nova cultura de sustentabilidade.  

Para Muraro (2002), a humanidade está passando por uma crise que atinge os 

fundamentos da sua existência na Terra e uma das fontes é, sem dúvida, a questão de gênero 

que deve ser revisitada com renovado interesse.   

Eisler (2007) argumenta que, devido às diversas conquistas do movimento feminista e 

a crescente ascensão das mulheres, e de idéias baseadas na valorização do feminino na 

sociedade atual, sugere-se o início de um novo paradigma cultural, não pela sobreposição do 

feminino ao masculino, mas da valorização do feminino para alcançar uma sociedade baseada 

na parceria, já que há alguns milênios foi instaurado maior peso no lado masculino da 

estrutura social.  

Muraro (2002) afirma que, ao longo de milhares de anos, a humanidade viveu em 

comunidades sustentáveis, onde, em geral, imperava uma estrutura social de apoio mútuo e 

cooperação. Foi por volta de 2000 a.c. que estabeleceu-se o patriarcado, base do machismo, 

da ditadura cultural do masculinismo e que tem causado um grande impacto no planeta.  

Lovelock (2006), ao formular a Teoria de Gaia, segundo a qual o planeta é um ser 

vivo, cujos elementos estão em total interação, afirma que seria oportuno reinventar uma 

religião de culto à Gaia, antiga deusa grega representante da Mãe-Terra, como uma 

representação feminina de um planeta sagrado. Segundo Woolger (1989), esta sacralização do 

planeta como um organismo vivo pode ser encontrada em comunidades ou povos tradicionais. 

E de acordo com Capra (2000), na medida em que a natureza foi perdendo este caráter 

sagrado paralelamente iniciou sua exploração.  

Di Ciommo (2003) defende que assistimos hoje a diversas tendências e debates no 

Brasil e no mundo que, de um lado, afirmam a diversidade feminina e propõem uma 

abordagem específica para a crise ambiental, destacando a conexão especial das mulheres 
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com a natureza e, de outro, criticam a referência a essa conexão como um possível reforço à 

exclusão das mulheres da cultura, um perigo para as conquistas feministas, ao mesmo tempo 

em que propõem a igualdade entre os gêneros.  

Silliprandi (2000) pondera que existem diversas correntes de pensamento que 

consideram ou não a natureza como um princípio feminino; neste sentido as reivindicações 

tanto dos ambientalistas quanto dos feministas encontram barreiras e têm no ecofeminismo 

suas referências teóricas para o trabalho prático. 

Críticas ao chamado “princípio feminino”, trazido à tona em 1988 por Shiva (1991), 

sugerem que tal princípio seria uma forma essencialista e imutável da essência, mas como as 

diversas correntes que discutem o ecofeminismo, esta ideia também dá contribuições, no que 

tange à análise relacionando as formas de desenvolvimento que orienta as ações atuais com a 

destruição da natureza e o empobrecimento dos países do 3º mundo. Estas formas de 

desenvolvimento enxergam o meio ambiente como um recurso separado à disposição da 

humanidade e são responsáveis também pela exclusão das mulheres das atividades 

produtoras, como a agricultura por exemplo. A monocultura é vista como um símbolo dessas 

mudanças que expulsa as formas de cultivo tradicionais (baseadas na diversidade e 

complementariedade).  

No sentido de apontar algumas possibilidades para a superação das visões 

simplificadoras, como parece ser o caso do impasse teórico, Di Ciommo (2003) analisa a 

contribuição específica do ecofeminismo como um movimento social que surgiu no início dos 

anos 90 do século XX, ao debate teórico já travado entre feministas e ecologistas, cujo ponto 

de divergência fundamental é a associação da mulher à natureza. O movimento é uma 

vertente com princípios, valores distintos e uma ética contextualista. O ecofeminismo é o 

movimento surgido recentemente entre feministas que aderiram ao ecologismo, quando 

oferece uma teoria ambientalista crítica e uma ética dos seres humanos para com o meio 

ambiente e seus membros.  

 

É preciso instituir ética e cultura ecofeminista para termos um planeta justo e 

sustentável... Na cultura e na ética ecofeminista, a interdependência mútua substitui as 

hierarquias de dominação como o modelo de relacionamento homem/mulher, grupos 

humanos e com outros seres. Todas afirmativas racistas, sexistas, classistas e 

antropocêntricas de superioridade dos homens brancos sobre negros e mulheres, 

gerentes sobre trabalhadores, humanos sobre animais e plantas devem ser 

culturalmente descartadas. Na vida real, o chamado pólo superior é, de fato, o lado 

mais dependente da relação...  (GARCIA, 2009, p. 5). 
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Val Plumwood apud Di Ciommo (2003) chama o ecofeminismo de "terceira onda do 

feminismo", movimento político que representa a disposição das mulheres de, ao superar a 

anterior inclusão desvalorizada na natureza (segunda onda), reagirem contra sua antiga 

exclusão da cultura (primeira onda) e colocarem-se ao lado da natureza contra as formas 

destrutivas e dualísticas da cultura.  

O ecofeminismo sugere, portanto, uma terceira direção: o reconhecimento de que, 

apesar de o dualismo natureza-cultura ser um produto da cultura, podemos conscientemente 

escolher a aceitação da conexão mulher-natureza, participando da cultura, reconhecendo que a 

desvalorização da doação da vida tem consequências profundas para a ecologia e as mulheres.  

Para a reflexão sobre a possibilidade de superação das contradições colocadas pela 

conexão biológica entre mulheres e natureza e as propostas feministas pela 'igualdade' entre 

gêneros, encontramos fundamentação nos conceitos do pensamento da complexidade. Em 

seus escritos, Morin (1996) não se deteve especificamente sobre a superação do dualismo 

entre gêneros ou discutiu as relações entre gêneros e cultura ou seres femininos e natureza. 

Explica ele que no sistema, incluindo a sociedade humana, a totalidade não pode ser descrita 

pela simplificação reducionista e a aceitação de sua complexidade pode mostrar que a 

verdadeira totalidade é ainda incompleta. Indivíduo, sociedade e espécie são termos que 

finalizam um no outro, remetem-se um para o outro, em um circuito que é um verdadeiro 

sistema, isto é, onde as partes integram o todo de maneira a manter sua interdependência.  

 2.5 Buscando relações – ecovilas e ecofeminismo 

Simultaneamente à tomada gradativa de consciência social, podemos observar o 

surgimento e o fortalecimento de uma preocupação com o meio ambiente. Isso se expressou 

nesse contexto pela compreensão por parte dos movimentos, ecovilas e ecofeminismo, de que 

as ações humanas repercutem em um âmbito maior, o ecossistema circundante.  

Nesse sentido, o ecofeminismo é mais sólido quando busca mostrar o androcentrismo 

de nossa imagem do ser humano (mulher e homem) e plantam a necessidade de novos 

paradigmas que superem os dualismos hierarquizados sobre os que têm construído nossa 

cultura. Desta forma, inicia-se o cultivo de relações colaborativas no lugar de relações 

dominantes, reestruturando assim a noção de poder; uma vez que direcionam o seu 

pensamento à igualdade política, econômica e social. “Superar o sexismo, o androcentrismo, o 

racismo e o antropocentrismo são as metas desta nova forma de feminismo”. (GARCIA, 2009, 

p. 6). 
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Como descreve Leff (2004), que mais além da visão naturalista que associa o 

feminismo e o ecologismo, a ecologia política indaga os fundamentos das lutas ecofeministas 

dentro de uma política da diferença. Pois não se trata simplesmente de um movimento a favor 

da participação das mulheres nos assuntos e reivindicações ambientalistas ou da promoção 

dos direitos humanos e de gênero dentro das perspectivas abertas pelo desenvolvimento 

sustentável. O enigma a decifrar e a política a construir reclamam a compreensão da forma 

particular de ser mulher e da perspectiva política que abre uma visão feminista e de gênero na 

questão do poder, da cultura, da organização social, da natureza e do desenvolvimento 

sustentável e que vá mais além do lugar da mulher na estrutura social dada e das 

reivindicações de igualdade com os lugares privilegiados dos homens na ordem estabelecida 

determinada. 

As ecovilas, como um movimento organizado de pessoas que possuem como 

parâmetro a sustentabilidade, são uma das formas práticas, como resposta aos diversos 

questionamentos da geração atual para a atuação em conformidade com esta sustentabilidade 

em suas múltiplas dimensões. 

Graiño (2005) descreve que a humanidade em geral não tem se preocupado com as 

relações que as pessoas mantêm com o meio físico em que vivem e estas relações podem ser 

de respeito ou de agressão. 

As contribuições das duas correntes (ecofeminismo e ecovilas), seja pela visão teórica, 

seja pela prática, podem estar nas propostas de mudanças estruturais e culturais nas relações 

que estejam articuladas com a passagem para um paradigma produtivo mais sustentável e 

mais equilibrado nas relações humanas e nas relações com o meio ambiente.  

           O ecofeminismo e as ecovilas são movimentos muito recentes. Se as ecovilas propõem 

um novo agir e o ecofeminismo propõe uma nova ética entre os seres humanos e do ser 

humano para com o meio ambiente, a proposta foi encontrar as interfaces entre os dois 

movimentos: 

- Surgem na mesma época a partir dos movimentos emancipatórios 

- Criticam o modelo atual de civilização 

- Propõem a inter-relação e interdependência entre ser humano e natureza que contrapõe o 

antropocentrismo 

- O ecofeminismo vai mais além e critica o androcentrismo (feminismo da diferença) 

- Pretendem construir relações harmoniosas entre os seres e com o meio ambiente acima de 

todos os questionamentos. 
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Os dois movimentos apresentam ideias de descentralização do poder, não 

hierarquização e democracia direta; apoio ao comércio justo e a uma economia ecológica e 

solidária como modelo de desenvolvimento; insistência na busca de tecnologias de baixo 

impacto e não agressiva ao meio ambiente com ênfase ao caráter local das ações para garantir 

a segurança alimentar e a moradia; buscam relações equilibradas, sem dominante e dominado, 

entre as pessoas de diferentes sexos, classes e raças, assim como para com o meio ambiente 

(CUNHA, 2010; EAST, 2005; JACKSON e SVENESSON, 2002; OLIVEIRA, 2003; 

SILIPRANDI, 2000).  

 

Precisamos reconhecer nossa dependência da grande matriz produtora de vida no 

planeta para aprendermos a reintegrar nosso sistema humano de produção, consumo e 

dejetos em padrões ecológicos a partir dos quais a natureza sustenta a vida. 

Precisamos pensar a consciência humana não separada, nem como espécie superior do 

resto da natureza, mas como um talento que nos permite aprender a harmonizar nossas 

necessidades com o sistema natural que nos rodeia, e do qual dependemos. (GARCIA, 

2009, p.5) 

 

 

Sendo assim, os dois movimentos dão outras contribuições para uma nova forma de 

estruturação da sociedade, criticando o modelo de desenvolvimento baseado somente em 

renda, produção e produtividade e valorizando a cultura local e a qualidade de vida, 

despercebidos das estatísticas oficiais. Estas questões os colocam ao lado dos movimentos 

sociais que hoje contestam a “ordem mundial” e comungam com a lógica da atualidade de 

“pensar globalmente e agir localmente”. 
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3. Procedimentos Metodológicos  

 

3.1 O recorte empírico 

 

Como objeto empírico para este estudo foi escolhida a Ecovila de Piracanga - 

localizada em Maraú, região da Costa do Cacau, no sul do Estado da Bahia - por ser um 

assentamento humano que vive sob preceitos de sustentabilidade. Possui aproximadamente 90 

moradores de diferentes nacionalidades que vivem em uma área de 100 hectares.  

A tomada de dados foi realizada em um período de vivência contínua de 4 meses 

através da observação direta com registros fotográficos, entrevistas semi-estruturadas e 

aplicação de questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas.  

Cruz Neto (1994) cita a observação como estratégia perceptiva de situações ou 

fenômenos que não são percebidos por meio de perguntas. Essa técnica possibilita a obtenção 

de informações sobre a realidade dos informantes em seu próprio contexto, transmitindo 

fielmente a realidade estudada. 

Samain (1995) retrata em seu artigo a relação entre Malinowski e a fotografia, 

evidenciando a complementaridade entre texto e imagem no discurso científico, onde ambos 

juntos apresentam uma variedade de significados sem a perda da autossuficiência. 

A entrevista semi-estruturada é caracterizada pela formulação da maioria das 

perguntas previstas com antecedência, sendo sua localização provisoriamente determinada 

(COLOGNESE e MÉLO, 1998).  Contudo, de acordo com a resposta emitida pelo 

entrevistado novo(s) questionamento(s) era(m) formulado(s) a fim de confirmar a sua opinião 

sobre determinado assunto e/ou extrair mais informações referentes ao tema abordado. 

A unidade de observação foi a família, entendendo-se como família o morador. Neste 

caso, pode haver família com uma pessoa ou mais, sem laços de parentesco, apenas morando 

sob o mesmo teto na comunidade. Na época da pesquisa de campo a Ecovila de Piracanga 

continha aproximadamente 40 famílias, dentre estas, 32 participaram diretamente da coleta de 

dados, por meio da aplicação dos questionários, onde um represetante de cada família 

respondeu por todos os membros da mesma. Foram coletados dados referentes à (ao): 

- Perfil socioeconômico, dados da vida cotidiana e comportamento comum, visões, opiniões e 

expressões com base nos indicadores selecionados, coletados através de observação direta, 

entrevistas semi-estruturadas e questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas.  

- Visão e caracterização geral da constituição social, coletadas através da observação direta e 

conversas informais. 
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- Nível de sustentabilidade (indicadores sociais, econômicos e dos recursos naturais), 

verificado a partir dos indicadores elaborados que geraram os índices de sustentabilidade 

ambiental em cada dimensão considerada, coletados através dos questionários estruturados. 

- Nível de presença e correlação do ecofeminismo com a sustentabilidade ambiental, 

verificado a partir dos indicadores selecionados que representavam o ecofeminismo, coletados 

através das perguntas fechadas presentes nos questionários estruturados. 

Durante a pesquisa de campo foram aplicados os questionários estruturados que 

continham perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico de 

Piracanga, descrever a organização social e coletar informações relacionadas aos indicadores 

ambientais nas dimensões social, econômica e dos recursos naturais a fim de calcular, ao 

final, o Índice Geral de Sustentabilidade Ambiental de Piracanga. 

Cada questionário continha diversas perguntas que compreenderam os objetivos da 

pesquisa com o intuito de obter a maior abrangência possível e com a maior riqueza de 

detalhes, a realidade do objeto estudado. Por este motivo, se caracterizou em um questionário 

longo que despendeu de um tempo médio de duas horas para que fosse respondido por 

completo por cada entrevistado. Sendo assim, nem todos os moradores se disponibilizaram 

em respondê-lo. Do universo de 92 pessoas residentes na ecovila (adultos e crianças), esta 

pesquisa abrangeu 67 pessoas (adultos e crianças), sendo que 32 eram os adultos que 

representaram suas famílias (residências) participando diretamente da coleta de dados, 

mediante respostas aos questionários.  

Com as técnicas de observação direta, anotações em diário de campo, coleta de relatos 

e depoimentos, foi possível obter uma maior amplitude da caracterização geral da 

comunidade. No entanto, a participação direta nas atividades comunitárias ficou restrita, pelo 

fato da maioria das reuniões, dos eventos e atividades serem fechados somente aos membros 

ativos da comunidade, sendo proibida a entrada de outras pessoas.  

Para definir o nível de sustentabilidade ambiental de Piracanga, foram selecionadas 

nos questionários perguntas fechadas que representaram os indicadores de sustentabilidade 

ambiental para cada dimensão estudada. Os indicadores foram definidos de acordo com 

pesquisa bibliográfica realizada e com o modelo da Rede Global de Ecovilas descrito por Dias 

(2010), como instrumento estatístico que permite a avaliação do nível de sustentabilidade 

comunitária de ecovilas e utilizado para operacionalizar as variáveis definidas na 

metodologia.  Esses indicadores possuem um caráter temporal, necessitando de avaliações 

contínuas de modo a verificar a situação evolutiva da comunidade estudada. Analisados 

isoladamente e combinados entre si, foram utilizados para que pudessem refletir as situações 
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encontradas na Ecovila de Piracanga. Assim, o objetivo maior foi fornecer subsídios para que 

esta possa determinar quais os caminhos deverá seguir em direção à sustentabilidade. 

Para cada dimensão considerada, foram tomados para construção do índice de 

sustentabilidade aqueles indicadores que apresentaram correlação significante entre si. As 

respostas dos questionários foram enquadradas em uma escala com diferentes pontuações que 

variam de 0 a 4, de baixa sustentabilidade a alta sustentabilidade, respectivamente, conforme 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1. Parâmetros e escala de sustentabilidade para cada indicar utilizado. 

Parâmetros considerados  

dos indicadores 

Escala de sustentabilidade 

0 Potencialmente insustentável 

1 Baixa sustentabilidade 

2 Média sustentabilidade 

3 Potencialmente sustentável 

4 Alta sustentabilidade 

 

Todas as respostas foram codificadas e tabuladas no programa Excel e depois geraram 

tabelas de frequência no programa SPSS, onde foi possível calcular o nível de 

sustentabilidade de cada dimensão a partir do somatório dos valores das respostas.  

 

3.2 Dados de campo 

 

A pesquisa de campo foi adotada para obtenção de dados primários qualitativos e 

quantitativos, com o uso de técnicas de observação direta, entrevistas semi-estruturadas com 

perguntas geradoras, coleta de relatos de experiência de moradores ligados à estruturação da 

Ecovila de Piracanga e coleta de dados quantitativos e qualitativos por meio de questionários 

estruturados, com base em indicadores e medidas de sustentabilidade, em suas componentes 

econômica, social e dos recursos naturais.  

         Os dados quantitativos e qualitativos foram coletados a partir da organização social, que  

geraram os indicadores de cada dimensão investigada. Foram feitos registros áudios-visuais 

de importante relevância de acordo com especificidade e interesses apontados, que alinharam 

com a proposta do trabalho. Nesse processo, foram utilizados os recursos da fotografia digital 

e softwares de computador para os registros das narrativas do diário de campo e dos relatos de 

experiência. Esta etapa serviu de base à sistematização dos dados, análise e interpretação.  

As atividades desta etapa foram: 
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- Levantamento de dados primários quantitativos e qualitativos  

- Construção e aplicação de indicadores e medidas de sustentabilidade  

         Para a compilação e análise, os dados obtidos foram cruzados e sistematizados em um 

diagnóstico que relaciona os aspectos da paisagem conservada e a situação do grupo, 

utilizando-se as imagens coletadas. Como produto final será disponibilizada uma cópia do 

documento na comunidade de Piracanga para possibilitar aos moradores o autoconhecimento 

da mesma. 

 

Quadro 2. Matriz de sistematização dos dados da pesquisa de campo. 

Objetivos Específicos Métodos Técnicas Instrumentos 
1. Descrever a organização 

social da Ecovila de 

Piracanga – Maraú/ BA  

  

 

 

 

 

Pesquisa de campo  Coleta de dados primários 

quantitativos e qualitativos 

Observação direta, 

questionários estruturados, 

registro de depoimentos, 

diário de campo e registro 

de imagens.  

2. Verificar o nível de 

sustentabilidade na Ecovila 

de Piracanga – Maraú/ BA, 

com base em indicadores e 

medidas de sustentabilidade  

 

 

Pesquisa de campo  

 

Questionários estruturados  Definição de Indicadores e 

medidas de 

sustentabilidade  

Definição de um modelo 

de avaliação de 

sustentabilidade 

comunitária, baseado na 

Rede Global de Ecovilas 

3. Verificar a presença de 

ecofeminismo e como este se 

apresenta em relação à 

organização social da Ecovila 

de Piracanga – Maraú/BA  

 

 

 

Pesquisa de campo  Coleta de dados primários 

quantitativos e qualitativos 

Questionários estruturados, 

roteiro de entrevistas, 

análise de documentos, 

observação direta com 

anotações em diário de 

campo e registros de 

imagens, técnicas de 

associação (correlação). 

 

 

3.3. Operacionalização das variáveis e indicadores 

 

As variáveis e indicadores selecionados referem-se à:  

 Dimensão social  

A) Acesso aos serviços básicos: Nível de acesso das pessoas da comunidade a serviços 

existentes de intensa demanda social: educação; saúde (acesso ao serviço de saúde); 
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segurança pública (satisfação da comunidade); veículos de informação (jornal, telefone, 

internet); transporte (sistema de transporte coletivo, transporte privado);  

B) Relações pessoais (presença e resolução de conflitos, de cooperação, atividades 

comunitárias, sistema que trate a desigualdade econômica);  

C) Governança: participação nas questões públicas (reuniões coletivas, decisões coletivas, 

etc.). 

 

 Dimensão econômica 

A) Capacidade de acesso aos bens e serviços: Renda familiar percapita; Fonte de renda das 

pessoas da comunidade (atividades produtivas e/ou de serviços); 

B) Atividades de geração de renda: Práticas utilizadas nas atividades econômicas; Mão de 

obra local envolvida nas atividades econômicas. 

 

 Dimensão dos recursos naturais 

A) Proteção e restauração ambiental: Consciência ecológica, Proteção ambiental, Restauração 

ambiental, Matéria orgânica, Degradação, Biodiversidade, Qualidade ambiental, efluentes, 

Energia renovável; 

B)Utilização dos recursos naturais e Relação do uso e ocupação do solo: utilização dos 

recursos naturais, Produção de alimento, Produção orgânica, Bioconstrução. 

 

Variáveis independentes     Variáveis dependentes 

a) Acesso à educação 

b) Acesso aos serviços de saúde 

                                                                                                                                                     1. Índice de  Sustentabilidade Social da Ecovila 

c) Nível de segurança pública na comunidade  

d) Acesso aos serviços de transporte público/comunitário 

e) Disponibilidade de acesso à informação 

 

a) Nível de renda familiar per capita 

b) Capacidade de envolver os jovens  

c) Estabilidade da organização produtiva  

                                                        2. Índice de Sustentabilidade Econômica da Ecovila 

d) Estabilidade do mercado de trabalho 
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a) Cuidados com a água 

b) Cuidados com a vegetação                  3.Índice de Sustentabilidade dos recursos naturais da Ecovila 

c) Cuidados com o solo           

d) Gestão dos resíduos             

e) Saneamento básico na comunidade   

 

a) Índice de sustentabilidade social  

b) Índice de sustentabilidade econômica                      4. Índice de Sustentabilidade Ambiental da Ecovila 

c) Índice de sustentabilidade dos rec. nat. 

 

O Ecofeminismo considera: 

1- o planeta Terra como um organismo vivo e, como tal, deve ser cuidado, por meio do 

investimento em tecnologias de baixo impacto na produção de alimento, moradia e 

saúde, valorização da vida como valor supremo, da arte, beleza e estética,; 

2- inclusão social, governança circular e participativa, a mulher deve ser considerada 

produtiva e ativa na comunidade; 

3- economia justa, ecológica e solidária, valorização da cultura local; 

 

Verificou-se a presença desses princípios ecofeministas na comunidade, mediante 

análise da visão de mundo que permeia todas as práticas, inclusive que determina como são 

estabelecidos indicadores referentes às dimensões estudadas, ou seja, quanto a dimensão 

social pressupõe-se que haja inclusão social, que não haja hierarquização quanto raça, classe, 

religião e gênero nas famílias e na comunidade como um todo, assim como nos processos de 

tomada de decisão e execução do poder, e especificamente se as mulheres são produtivas e 

ativas; quanto à dimensão econômica pressupõe-se que haja a capacidade de desenvolvimento 

e de uma economia em nível local, que haja igualdade de oportunidades de acesso aos bens e 

serviços, assim como igualdade na divisão do trabalho praticado entre os membros. Neste 

caso, pressupõe-se que, posto em prática, na divisão do trabalho, portanto não há trabalho que 

se caracterize típico de gênero. E ainda, com relação à dimensão dos recursos naturais, que 

haja a existência de posturas responsáveis perante o ambiente natural, com o investimento em 

tecnologias de baixo impacto e de relações de interdependência entre sociedade e natureza, de 

forma que permita a sua capacidade de regeneração dentro do ecossistema. 
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       Variáveis independentes                               Variável Dependente 

1. Divisão do trabalho na comunidade  

2. Terra – organismo vivo                                Ecofeminismo 

(análise de documentos e manifestações culturais e religiosas 

existentes na comunidade para verificar a presença  

desse  conteúdo nos textos escritos e no comportamento) 

3.  Questionamento dos valores da sociedade patriarcal e  

 consumista  (identificado nos depoimentos dos membros da comunidade, 

a presença de questionamentos dos valores patriarcais e consumistas) 

Para a avaliação da sustentabilidade ambiental da comunidade e como os princípios 

ecofeministas estão inseridos nesta sustentabilidade, foi construído o Índice Geral de 

Sustentabilidade Ambiental da Ecovila de Piracanga.  

O índice geral é composto pelos seguintes índices: 

- Social – Neste índice foram analisados indicadores relacionados às relações sociais, ao 

acesso aos serviços de comunicação, educação, transporte e saúde e às formas de governança 

com o total de 40 pontos, de acordo com o número total de indicadores que se referem a cada 

variável em questão. 

- Econômica – Neste índice foram analisados indicadores relacionados à capacidade de 

acesso aos bens e serviços e às atividades de geração de renda com o total de 24 pontos, de 

acordo com o número total de indicadores que se referem a cada variável em questão. 

- Recursos Naturais – Neste índice foram analisados indicadores relacionados à conexão 

com o lugar e restauração ambiental, utilização dos recursos naturais e uso e ocupação do solo 

com o total de 64 pontos, de acordo com o número total de indicadores que se referem a cada 

variável em questão. 

Cada indicador compôs uma tabela dividida por índices que representam as três 

dimensões estudadas. As respostas de cada pergunta receberam valores (de 0 a 4) de acordo 

com as respostas dos entrevistados. Esta valoração permitiu enquadrar cada indicador, por 

meio do somatório dos pontos das respostas, em escalas que variam de baixa sustentabilidade 

à alta sustentabilidade. As respostas que obtêm mais pontos indicam que a comunidade está 

com maior nível de sustentabilidade e, vice-versa, as que obtêm menos pontos indicam que a 

comunidade está num nível mais baixo de sustentabilidade ambiental nas dimensões indicadas 

(Quadro 3). Os valores somados de cada indicador originaram as pontuações finais de cada 

dimensão que, por sua vez, geraram o Índice Geral de Sustentabilidade Ambiental.  
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Quadro 3. Dimensões, variáveis e indicadores de sustentabilidade ambiental 

Índice Geral Dimensão Variáveis Indicadores 
 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 

ambiental 

Social - Governança  
- Relações sociais 

   -Serviços básicos: Saúde, 

Comunicação, Transporte, 
Educação e  Segurança. 

Tomada de decisão, Resolução de conflitos 
Crianças, Relação pessoal, Atividades comunitárias. 

Saúde, Comunicação, Transporte, Educação. 

Econômica - Capacidade de acesso aos bens e 

serviços; 

- Geração de renda 

Renda per capita, Satisfação das necessidades, mão 

de obra local, Recursos internos. 

Atividades para geração de renda, Oportunidade 
para jovens. 

Recursos naturais - Proteção e restauração ambiental; 

- Utilização dos recursos naturais e 
Relação do uso e ocupação do solo 

Consciência ecológica, Proteção ambiental, 

Restauração ambiental, Matéria orgânica, 
Degradação, Biodiversidade, Qualidade ambiental, 

efluentes, Energia renovável.   

Utilização dos recursos naturais, Produção de 
alimento, Produção orgânica, Bioconstrução. 

 

Com o índice geral calculado, foi possível correlacionar aos três índices específicos os 

indicadores de presença de ecofeminismo, a fim de verificar a relação entre ambos e em que 

medida um interfere no outro e consequentemente na sustentabilidade ambiental geral da 

Ecovila de Piracanga. 
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4. Resultados e Discussões 

 

Este tópico foi organizado em sessões de acordo com os objetivos da pesquisa. Na 

primeira parte foram descritos os resultados obtidos referentes à organização social e ao perfil 

socioeconômico da Ecovila de Piracanga. Em seguida foram descritos os resultados referentes 

aos indicadores de sustentabilidade e os cálculos dos índices de sustentabilidade de cada 

dimensão, assim como o cálculo do índice geral de sustentabilidade ambiental. Por último 

estão descritos os resultados referentes à presença de princípios ecofeministas relacionados ao 

nível de sustentabilidade ambiental de Piracanga. 

 

4.1 Organização social e histórico da comunidade 

 

Conforme relatos obtidos junto aos moradores da comunidade, Piracanga nasceu do 

sonho de um casal e foi acontecendo espontaneamente; não houve um planejamento prévio 

das ações e ainda não há. A princípio, o casal de idealizadores e fundadores tinha o intuito de  

montar um empreendimento turístico ligado ao segmento de desenvolvimento pessoal, por 

meio da vivência de cursos e terapias holísticas junto ao meio natural. O casal era proprietário 

de um empreendimento deste tipo em Portugal, mas tinha o sonho de montar uma ecovila que 

estivesse em “simbiose” com o negócio e, consequentemente, com as temáticas trabalhadas 

em seus cursos e workshops. Por causa da barreira burocrática encontrada em Portugal, 

iniciaram uma viagem pelo mundo para encontrar o lugar ideal até chegarem em Piracanga, 

onde decidiram que seria este o local exato para o início da “empreitada”.  Conforme 

depoimento de um dos fundadores da Ecovila Piracanga, “o acesso era apenas de barco, tinha 

uma natureza pura, clima tropical e de frente para o mar e, ao mesmo tempo, relativamente 

perto de um centro urbano”. Assim iniciou a comunidade. 

De acordo, com os relatos dos fundadores, quando compraram a área por volta do ano 

2000, onde hoje abriga a Ecovila de Piracanga, era uma fazenda de coco, com a vegetação da 

costa desmatada para esta produção. Os fundadores vieram a princípio com o intuito de 

comprar a terra para a construção do empreendimento turístico com o foco de ser um centro 

de terapias holísticas com serviços de alimentação e hospedagem. Este empreendimento 

possui sócios estrangeiros da Europa que são os investidores e iniciaram no ano 2002 a venda 

de 70 terrenos em formato de condomínio com regras ecológicas de construção. Com os 

investidores estrangeiros e a venda de terrenos, iniciaram a construção do empreendimento. 

As pessoas foram aos poucos se mudando e puderam participar parcialmente do processo de 
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construção da comunidade. Hoje, ainda existem pessoas que moram no local e aderem ao 

formato de condomínio, mas o objetivo atual dos fundadores é que Piracanga se torne cada 

vez mais uma comunidade com princípios e valores compartilhados entre todos os moradores, 

como relata um morador: “não queremos apenas um espaço físico com regras ecológicas, 

queremos muito mais, queremos ser uma comunidade, a comunidade é focada nas pessoas e 

suas relações, como um casamento, uma família, compartilhando tudo. Uma escolha de vida 

em comum”. 

Aos poucos, a necessidade de se morar no local para melhor gerir o empreendimento, 

juntamente com o interesse crescente das pessoas pelas ecovilas, transformaram Piracanga. 

Há 5 anos, pessoas de diversas partes do mundo começaram a se mudar para o local com o 

intuito de formarem uma comunidade. Chegaram muitas pessoas, algumas permaneceram e 

outras tantas se foram, segundo relatos obtidos junto aos moradores.  

Houve diversas iniciativas para se montar uma associação com assembleias e reuniões 

comunitárias, mas, devido às divergências de ideias e opiniões, estas iniciativas adormeceram. 

Somente, há dois anos, após workshops ministrados por representantes de uma Ecovila da 

Itália, já bem estruturada e reconhecida internacionalmente, chamada Damanhur, as ações se 

voltaram para a estruturação e institucionalização de Piracanga como uma comunidade com 

princípios e regras compartilhadas pelos membros. 

A ideia de se tornar realmente uma comunidade e não mais um condomínio ecológico 

voltou à tona. Por este motivo, alguns moradores tiveram a iniciativa de criar um grupo 

chamado Inkiri, de cunho fortemente espiritualista, mas sem uma linha religiosa definida. 

Este grupo tem impulsionado muitos questionamentos, por causa da adesão parcial dos 

moradores, o que fez gerar uma divisão interna entre os “Inkiris” e os “não-Inkiris”.   

Os Inkiris são as pessoas que decidiram compartilhar os mesmos ideais e são regidos 

pelas mesmas regras. São chamados de comunidade por seus membros, possuem os mesmos 

direitos e deveres e todos são responsáveis pelas atividades e pelos projetos que acontecem 

em Piracanga e no Centro Holístico. Trabalham e têm suas vidas totalmente relacionadas com 

a estrutura do Centro, seja desenvolvendo atividades e prestando serviços diretamente ao 

atendimento das necessidades do mesmo ou desenvolvendo atividades e prestando serviços 

indiretamente relacionados. Participam de reuniões e a todo o momento participam de 

processos de tomada de decisões, em concordância com a Constituição da Comunidade Inkiri 

(Anexo A). 

Já os Não-Inkiris são os moradores da ecovila que possuem suas residências no local, 

mas não possuem relações e nem responsabilidades com as atividades e os projetos 
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desenvolvidos pelo Centro e geralmente seus trabalhos e rendimentos são independentes da 

estrutura interna. Participam de eventos esporádicos, mas não participam das reuniões e têm 

pouco poder nos processos de tomada de decisão. 

O grupo de pessoas Inkiris está mais próximo dos fundadores e seus membros têm 

suas vidas entrelaçadas com toda a estrutura do centro de terapias que é o que mantém a 

economia local. O centro é como um catalisador de trabalhos, projetos e ações para a 

comunidade. Para se tornar membro do grupo, basta a pessoa querer e estar disposta a seguir 

certas regras de acordo com a Constituição. Dentre algumas regras, podem ser citadas as 

seguintes: 

- Ser vegetariano; 

- Trabalhar espiritualmente (não existe religião específica); 

- Respeitar todas as formas de vida; 

- Seguir regras ecológicas; 

- Não fazer uso de cigarros e/ou bebidas alcoólicas; 

- Contribuir com pelo menos 10% do rendimento total para o fundo comunitário; 

- Prestar serviços comunitários; 

- Deve passar por um período de experiência e adaptação antes de tomar a decisão definitiva.  

Após se tornar membro, adquire também certos direitos. Dentre estes podem ser citados: 

- Acesso às refeições conjuntas no restaurante do centro; 

- Acesso gratuito ao sistema de transporte; 

- Participação em todas as reuniões, atividades e projetos desenvolvidos; 

- Poder de decisão nos processos;  

- Vida comunitária intensa; 

- Apoio à moradia, se precisar; 

- Salários igualitários; 

Em Piracanga, há uma parcela de moradores flutuantes durante todo o ano. São 

aquelas pessoas que moram somente em algumas épocas do ano ou mesmo que estão de 

visita. E há também uma parcela de pessoas da região que vão para Piracanga pela oferta de 

trabalhos nas áreas da construção civil e serviços domésticos, mas estes não possuem 

residência no local, pois suas casas estão nas comunidades do entorno e se alojam em uma 

casa comunitária oferecida a estes trabalhadores.  

No momento atual, os membros do grupo Inkiri estão no processo de compra das 

partes/ cotas pertencentes aos investidores estrangeiros do empreendimento turístico, para que 
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o mesmo se torne um negócio da comunidade, contribuindo para a sua sustentabilidade 

financeira interna. 

Para as construções não são feitos até o momento planejamentos técnicos com 

especialistas, assim como não há plano de manejo e de uso e ocupação do solo na área. 

Mesmo assim, desde sua fase inicial até o momento, pode-se perceber um aumento da 

vegetação nas áreas ocupadas pelas residências e outras construções.  

 

4.2 Perfil Socioeconômico dos moradores da Ecovila de Piracanga 

 

Piracanga se destaca por ser uma comunidade jovem e em formação, que ainda está se 

estabelecendo em termos culturais e estruturais, devido à faixa etária de seus moradores. No 

momento da pesquisa, era composta por 48% do contingente formado por casais, onde 69% 

da população encontrava-se na faixa etária entre 19 e 60 anos, os demais eram bebês, crianças 

e adolescentes entre 0 e 18 anos e apenas um indivíduo se enquadrava na categoria de idosos. 

O tempo de residência de grande parte dos moradores era recente (Tabela 1) e a rotatividade 

de pessoas na comunidade era grande, como pôde ser observado durante a pesquisa de campo 

e os depoimentos obtidos nas entrevistas.    

 

Tabela 1. Tempo de residência. 

Tempo de Residência na Comunidade 

     Frequência           % 

   

 Menos de 1 ano  11 34 

De 1 a 3 anos  10 32 

Mais de 3 anos  11 34 

Total 32 100 

    

 

A população é em grande parte do sexo feminino (dentre os 67 moradores que 

participaram diretamente da coleta de dados, 23 são crianças, 26 são chefes de família do sexo 

feminino e 18 do sexo masculino). As mulheres podem ser vistas em todos os ambientes e 

atividades produtivas, desde a agricultura até as lideranças (Tabela 2). Das pessoas envolvidas 

diretamente nas atividades desenvolvidas na comunidade a maior parte se concentra no setor 

administrativo, com predominância de pessoas do sexo feminino, exercendo as funções de 

coordenação, gerências, recepção e administrativo/ financeiro; os setores de importante 

significância para o desenvolvimento da comunidade e que estão mais bem divididos entre os 

sexos, são os relacionados aos serviços comunitários, que compreendem as funções de 
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cozinha, carpintaria, marcenaria, motorista, babysiter, jardinagem, dentre outros; e aos 

serviços relacionados à saúde/ educação, que compreendem as funções de terapeutas 

holísticos, massagistas, parteira, educadores e professores da escola; o único setor que 

compreende maior número de pessoas do sexo masculino é o relacionado à produção, com as 

funções de construtores, permacultores e agricultores (agrofloresta); já no setor das artes 

somente pessoas do sexo feminino estão envolvidas, exercendo funções relacionadas à dança, 

pintura, teatro, artesanato, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os moradores possuem diferentes origens culturais, onde a procedência varia 

principalmente entre a região Sudeste e Nordeste do Brasil, com uma parcela de origem local, 

ou seja, da região da Costa do Cacau. Há um número bastante representativo de pessoas que 

vêm de outros Estados brasileiros e de outros países, maioria de países da América do Sul, 

principalmente Argentina e Uruguai e uma pequena parcela de países da Europa. Estes dados 

caracterizam Piracanga como uma comunidade bastante diversificada, onde são falados 

diversos idiomas, com destaque para português, espanhol e inglês.  

As pessoas, em sua maioria, possuem altos níveis de escolaridade (Tabela 3), no 

entanto as profissões exercidas, muitas vezes não estão relacionadas às formações, já que 

ocupam cargos que possuem afinidade, mas que principalmente seja de demanda interna.  

 

                 Tabela 3. Nível de escolaridade dos moradores de Piracanga. 

Escolaridade Frequência  % 

 Ensino Fundamental  22 33 

Médio completo ou superior 

incompleto  

18 27 

Superior completo  26 39 

Pós-graduação  1 1 

Total 67 100 

 

Tabela 2. Frequência por sexo e funções exercidas com relação aos adultos da 

comunidade 

Função 
Sexo 

Total Feminino Masculino 

 Administrativo 9 3 12 

Serviços comunitários 6 5 11 

Saúde/ Educação 5 5 10 

Produção 3 4 7 

Artes 5 0 5 

Total 28 17 45 
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No que se refere à profissão (Tabela 4), destacam-se os profissionais de nível superior 

(31%). Existe parcela significativa de pessoas que exercem profissões ligadas às artes sem 

nível superior (artesanato, pintura, música, danças, teatro e circo); profissionais sem nível 

superior estão ligados também aos ramos empresarial e comércio, com destaque para a 

empresa turística responsável por movimentar a economia de Piracanga, empresas locais de 

construção civil e loja local de artesanato; assim como aqueles ligados às áreas da saúde/ 

educação (terapeutas holísticos e escola) e à alimentação (restaurante local).  

 

               Tabela 4. Profissão dos moradores. 

Profissão Frequência             % 

 Profissional nível superior  21 31 

Artes em geral  9 13 

Saúde/ Educação  4 6 

Casa e cozinha  4 6 

Empresa e comércio  6 9 

Produção  5 8 

Não se aplica  18 27 

Total 67 100 

 

As famílias de Piracanga possuem de médio a baixo poder aquisitivo com relação à 

média brasileira, aquelas famílias que possuem baixo rendimento ou nenhum rendimento 

recebem apoio à alimentação, à moradia e ao transporte em troca de serviços comunitários 

prestados, conforme depoimento dos moradores. O percentual das pessoas que estão 

envolvidas diretamente com o sistema econômico interno chega a 46%, seja prestando 

serviços comunitários, de produção, ou relacionados à saúde, educação e área administrativa; 

dentre o percentual restante 27% são crianças e adolescentes, e os outros 27% dos moradores, 

possuem seus rendimentos independentes do sistema econômico interno (Tabela 5). Este 

sistema conta com um complexo turístico do segmento de lazer, saúde e espiritualidade com 

estrutura de hospedagem, transporte, alimentação, cursos e terapias.  

 

Tabela 5. Ocupação remunerada dos moradores 

Ocupação Remunerada Frequência            % 

 Serviços comunitários 14 21 

Administrativo  10 15 

Saúde/ Educação  7 10 

Profissional Autônomo  18 27 

Não se aplica  18 27 

Total 67 100 
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4.2.1 Considerações sobre o perfil socioeconômico 

 

As pessoas que vão morar em Piracanga, como pode ser verificado (Tabela 6), são 

aquelas que vão à busca de harmonia na relação sociedade-natureza e possuem uma visão 

sistêmica destas relações. Há também aqueles que foram em busca de uma nova alternativa de 

vida e de organização social por estarem cansados da vida nas grandes cidades e também 

aqueles que foram em busca de bem-estar pessoal, ou seja, vida mais saudável e maior 

qualidade de vida próximo ao ambiente natural. Estas últimas alternativas, mesmo que não 

excluam o respeito ao meio ambiente, denotam uma visão antropocêntrica com relação à 

natureza, ou seja, focada no ser humano. 

 
            Tabela 6. Motivo da escolha de morar na Ecovila de Piracanga. 

Motivo Frequência              % 

 Harmonia Sociedade/ Natureza  17 52 

Nova alternativa de organização social 

Bem – estar humano  

 8 

 6 

24 

21 

Não responderam  1 3 

Total 32         100 

    

 

Para a maior parte das pessoas entrevistadas, o conceito de ecovila está relacionado 

tanto à importância da preservação ambiental quanto às relações saudáveis interpessoais e 

com o ambiente, assim como formas ecológicas de uso e ocupação do solo. Mas, mesmo 

assim, destaca-se um grande número de pessoas que conceitua a ecovila como simplesmente 

um assentamento humano que busca práticas ecológicas, como mostra a Tabela (7). A partir 

do conceito de ecovila dado, os entrevistados concordaram se Piracanga pode ou não ser 

considerada uma ecovila. Algumas pessoas da comunidade não concordam que Piracanga seja 

uma ecovila, pois pensam que o conceito de ecovila está relacionado simplesmente com 

práticas ecológicas e afirmam que Piracanga é muito mais do que um conceito ecológico. 

Dentre as pessoas que não concordam, algumas relatam que Piracanga ainda tem uma visão 

muito antropocêntrica e utilitarista da natureza e que o conceito de ecovila está relacionado 

com práticas ecológicas, mas também com as dimensões social e econômica da 

sustentabilidade, a fim de promover relações harmônicas entre as pessoas e para com a 

natureza. No entanto, grande parte das pessoas concorda que Piracanga pode ser considerada 

uma ecovila, ou mesmo que está a caminho para se tornar uma, por causa tanto das suas 

práticas ecológicas, quanto pela busca de relações harmônicas entre as pessoas e das pessoas 

para com a natureza, pensando de forma sistêmica nas futuras gerações.  
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Tabela 7.  Concordância dos moradores de que Piracanga seja uma ecovila e o conceito que têm de ecovila 

Concorda ? Conceito de Ecovila Total 

 
Relação harmônica 

sociedade/ natureza 

 

Respeito ao meio 

ambiente (práticas 

ecológicas) 

 

Respeito ao meio 

ambiente e relação 

harmônica 

sociedade/natureza  

Sim 

Não 

Não respondeu 

 9 5 10 24 

 1 

- 

1 

- 

4 

- 

6 

2 

Total 10 6 14                           32 

 

 

4.2.2 Dinâmica social da Comunidade 

 

A ecovila de Piracanga está localizada no litoral Sul da Bahia, próximo a Itacaré 

(Figura 1), em uma área de aproximadamente 100 hectares, onde 85 hectares são destinados 

para a preservação e regeneração de florestas.  

 

 
Figura 1. Imagem de satélite indicando Piracanga e sua proximidade à cidade de Itacaré, litoral sul da Bahia.  

Fonte: Google Earth 

 

De acordo com a Constituição (Anexo A) e depoimentos dos fundadores, Piracanga 

possui 4 pilares de sustentação: 

1 – Trabalho espiritual (sem religião específica) 
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2 – Trabalho com a natureza  

3 – Trabalho com as crianças 

4 – Comunidade 

Para cada um dos pilares existem diversos projetos que estão interligados entre si, 

contribuindo um a um de forma mútua, conforme nos descreve João Paulo Viana, morador 

responsável pela recepção de visitantes e de novos moradores.  

1 - O pilar do trabalho espiritual permeia todos os outros pilares e todos os projetos, já que 

tudo deve seguir os princípios e valores cultivados, como a solidariedade, amor ao próximo e 

respeito por todas as formas de vida.  

2 - A permacultura é a base da dimensão ecológica e do trabalho com a natureza de Piracanga, 

dando referências ao desenho da comunidade e às construções através de técnicas que 

aproveitam ao máximo o espaço e os recursos, com o mínimo de impacto possível. Dentro 

deste pilar, existem alguns projetos como é o caso do projeto de plantio de florestas, onde são 

plantadas mais de 3.000 árvores por ano. Parte do plantio é agroflorestal para o abastecimento 

futuro de madeira e bambu para as construções, de piaçava para os telhados e de frutíferas 

para alimentação. A comunidade está preparando o solo durante o verão (quando se produz 

muita matéria orgânica) e plantando muito no inverno (época das chuvas), mas ainda não 

iniciou a colheita oriunda da agrofloresta (frutíferas, bambu, madeira). O tipo de alimentação 

que é estimulada na comunidade e praticada no restaurante é a vegetariana, ou seja, à base de 

vegetais e alimentos o mais próximos possível de sua forma natural, conforme relatos dos 

moradores e observações in loco.  

Segundo Morrow (1993), a permacultura foi desenvolvida na década de 70 por Bill 

Mollison e David Holmgren na Tasmânia, como uma resposta ao sistema industrial e agrícola 

da época. Bill e David organizaram a agricultura ancestral, habilidades, sabedoria tradicional 

e moderna e criaram a palavra Permacultura. A Permacultura tem como base a ecologia e é o 

instrumento usado para a criação de sistemas humanos sustentáveis. Holmgren (2002) definiu 

a permacultura como “um planejamento consciente que imita os padrões e as relações 

encontradas na natureza, produzindo assim abundante comida, fibras e energia para suprir 

necessidades locais.” Pessoas, suas moradias e a maneira como elas se organizam são centrais 

para a permacultura, evoluindo o seu contexto para uma permanente (sustentável) cultura. A 

permacultura tem como base princípios e éticas. As três principais éticas são: o cuidado com a 

terra, cuidado com as pessoas e limites de consumismo e reprodução e a redistribuição do 

excedente.  Segundo o autor, esses princípios e éticas foram retirados de pesquisas em 
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comunidades tradicionais, dos quais foram adotados por religiões antigas e grupos 

cooperativistas. 

2- Como parte do pilar de trabalho com as crianças (Figura 2) existem os projetos da Escola 

Livre e da Casa das Crianças. A escola é o espaço físico e institucional para o ensino-

aprendizagem e a Casa das Crianças é uma casa comunitária que tem um casal como 

responsável por 10 crianças que fazem parte do projeto social que acolhe crianças da região 

do entorno com o aval de seus pais para receberem os benefícios da moradia, educação, 

alimentação e a vivência dos princípios e valores preconizados em Piracanga. A base 

metodológica e filosófica praticada na escola e Casa das Crianças está relacionada com a 

pedagogia libertária.  

Com fulcro no princípio da Pedagogia Libertária, pode-se dizer que esta prática busca, 

acima de tudo, a formação do indivíduo em sua liberdade, e fundamenta-se através da 

autonomia, responsabilidade, solidariedade, autogestão, respeito, cooperação e a criatividade 

do educando. (MENDES E SOUZA, 2005; TRAGTENBERG, 1978). 

Gallo (1996) destaca que a educação pode estar relacionada com duas 

possibilidades de se educar: formar homens comprometidos com a transformação da 

sociedade ou formar homens comprometidos com a manutenção desta sociedade. A 

educação libertária foca na transformação por meio de uma educação integral que 

nasceu do sentimento profundo de igualdade e do direito que cada homem tem, de 

desenvolver, da forma mais completa possível, todas as faculdades físicas e 

intelectuais.   

 
Figura 2. Crianças de Piracanga 

Foto: Bárbara N. Flores 
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Para completar o trabalho com as crianças existe também o projeto da Casa de parto, 

que conta com uma parteira tradicional presidente da Organização Não governamental (ONG) 

Cais do Parto, que trabalha a sensibilização e valorização de práticas populares e regionais de 

atendimento à gestação e ao parto. 

3 - Finalmente, no pilar da comunidade, existe forte trabalho no intuito de fortalecer a 

vivência comunitária, por meio dos encontros, reuniões, mutirões, cerimônias de 

espiritualidade e outros eventos comunitários (Figura 3).  

 

   
Figura 3. Encontros comunitários. (A) Mutirão; (B) Reunião; (C) Cerimônia de dança e espiritualidade. 

Fotos: Bárbara N. Flores 

 

O Centro holístico entra como o empreendimento responsável por movimentar 

praticamente toda a economia local, por financiar os projetos comunitários, oferecer cursos, 

workshops e vivências espirituais e ofertar trabalhos para os membros. O projeto da Casa de 

artes (Figura 4) é financiado pelo Centro como forma de parceria, envolvendo os jovens da 

comunidade que prestam serviços indiretos na forma de embelezamento dos espaços, 

utilizando técnicas de pintura, mosaico e reutilização de diversos materiais para a confecção 

de obras de arte. 

 

 
Figura 4. Reaproveitamento de materiais para confecção de bonecas na Casa de Artes. 

Foto: Bárbara N. Flores 

 

A B C 
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O projeto da fábrica de produtos de limpeza e cosméticos naturais desenvolve 

produtos naturais e biodegradáveis para a higiene e limpeza de modo geral e são vendidos e 

utilizados por todos da comunidade. 

Ainda no pilar da comunidade, para a integração social as casas não podem possuir 

cercas, grades e muros e muitas delas não possuem nem mesmo portas e janelas (Figura 5), o 

que indica alto grau de segurança no ambiente comunitário.  

 

 
Figura 5. Residências de Piracanga. (A) Ausência de cercas e muros; (B) Casa sem portas na entrada.  

Fotos: Bárbara N. Flores 

 

Muitas pessoas vivem em casas compartilhadas onde somente os quartos e, às vezes, 

os banheiros são privativos.  Nenhuma residência possui televisão; a maioria delas não possui 

geladeira, mas a internet e o uso de computadores e notebooks são unânimes.  

Após uma visita guiada pelos espaços de Piracanga, foi possível perceber que o 

desenho e as construções utilizam o conceito ecológico (Figura 6): faz-se o uso de materiais e 

técnicas naturais e regionais, como é o caso dos telhados de piaçava, o adobe, pau-a-pique, 

tintas de terra, entre outros.  

 

 
Figura 6. Exemplos de matérias e técnicas naturais e regionais utilizadas na Ecovila de Piracanga. (A) Telhado 

de piaçava com bambu e Pilares de bambu; (B) Paredes de barro.  

Fotos: Bárbara Flores. 

A B 

A B 
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Toda a energia utilizada em Piracanga é solar, para aquecimento da água por meio de 

coletores presos aos telhados das residências e para a geração de energia eletrica através do 

efeito fotovoltaico de placas, no qual células feitas de um material semicondutor, por 

exemplo, o silício, ao ser exposto à luz (fótons) produz uma corrente elétrica que alimenta a 

central de baterias, para armazenar a energia elétrica gerada (a parte dela que não for 

consumida no instante da geração) para uso à noite e em outros horários com baixo nível de 

irradiação solar. Cada residência possui sua própria central de baterias (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Central de baterias de uma residência. 

Foto: Bárbara N. Flores 

 

De acordo com estudos da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica - Abinee (2012), a energia fotovoltaica é uma importante opção tecnológica na 

transição para um fornecimento de energia com aumento da participação de fontes renováveis 

em nível global. A irradiação solar é a mais abundante das fontes de energia e é a que melhor 

está bem distribuída, acessível e com menores impactos ambientais, com relação às matrizes 

ligadas ao petróleo e ao gás natural, por exemplo.  

Conforme relatado pelos moradores entrevistados, o abastecimento de água de todas as 

residências é feito por meio de poços artesianos. Para o tratamento dos efluentes são 

utilizadas em todas as construções os círculos de bananeiras e as fossas de evapotranspiração 

(Figura 8), com o incentivo para as pessoas utilizarem somente produtos de higiene e limpeza 

naturais e biodegradáveis.  
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Figura 8. Círculo de bananeiras e fossa de evapotranspiração. 

Fonte: Acervo pessoal 

   

NOVO ENCANTO (2013) define que o círculo de bananeiras é usado para tratar as 

águas usadas da casa (pias, tanques e chuveiros), as chamadas águas cinza. Essa ligação é 

feita entre a necessidade de se tratar as águas que saem das pias e chuveiros das residências 

com a grande capacidade de evaporar (tratar) dos círculos de bananeiras (Figura 9).     

 

 
Figura 9. Funcionamento do círculo de bananeiras. 

Fonte: WWW.setelombas.com.br 

 

Já para a bacia de evapotranspiração (Figura 10), conhecida popularmente como 

“fossa de bananeiras” ou “fossa de evapotranspiração”, NOVO ENCANTO (2013) define que 

é um sistema fechado de tratamento de água negra, aquela usada na descarga de sanitários 

convencionais. Este sistema não gera nenhum efluente e evita a poluição do solo, das águas 

superficiais e do lençol freático. Nele os resíduos humanos são transformados em nutrientes 

para plantas e a água só sai por evaporação, portanto completamente limpa.  

http://www.setelombas.com.br/
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Figura 10. Funcionamento da fossa de evapotranspiração. (A) Corte transversal; (B) Corte longitudinal. 

Fonte: WWW.setelombas.com.br                 

 

Atualmente, em Piracanga está havendo um grande projeto de construção de sanitários 

compostáveis públicos, mais conhecidos como “sanitários secos” e adaptação dos banheiros 

das residências para que se tornem também sanitários secos (Figuras 11 e 12), contribuindo 

assim para a produção de adubo que irá abastecer a agrofloresta e evitando uma possível 

saturação das fossas por causa do crescente número de moradores e visitantes. O sanitário 

compostável fecha o ciclo de nutrientes, transformando as fezes humanas em composto 

orgânico seguro, sem problemas com odores e sem contaminação do solo e da água. É um 

sanitário que usa o método da compostagem das fezes com serragem e papel higiênico, 

eliminando a necessidade de água potável para empurrar as fezes esgoto abaixo e ainda de 

quebra gerar um ótimo aditivo para o solo. Com este sistema, a água e o solo não são 

contaminados e cada família pode resolver o problema do esgoto doméstico sem depender da 

prefeitura para isto, já que em Piracanga não existe o atendimento deste serviço. 

 

             
Figura 11. Funcionamento do sanitário compostável.  Figura 12. Sanitário compostável de uma residência.  

Fonte: www.setelombas.com.br                                     Foto: Bárbara N. Flores 

 

A B 

http://www.setelombas.com.br/
http://www.setelombas.com.br/
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Com relação aos resíduos sólidos, primeiramente são incentivados comportamentos 

conscientes de consumo, como por exemplo, utilizar produtos naturais com o mínimo de 

embalagens possíveis, dando preferência às empresas “verdes” e aos produtos e produtores 

locais, proibição do uso de sacolas plásticas, todas as compras devem ser feitas utilizando-se 

caixas de papelão, dentre outros. Cada residência é responsável pelos seus resíduos, que 

devem ser separados e encaminhados ao coletor local, de onde terão as devidas destinações. O 

resíduo reciclável gerado, é reutilizado em partes, dentro da própria comunidade como é o 

caso de garrafas de vidro que são reutilizadas para decoração nas construções, o entulho das 

obras são utilizados dentro da própria obra, embalagens de plástico para se fazer artesanato, 

papel vai para a compostagem, assim como todo o resíduo orgânico que depois vira adubo 

para os jardins. O restante do resíduo reciclável que não é reaproveitado na comunidade, vai 

para uma cooperativa de Itacaré que encaminha para a reciclagem. Já o resíduo não reciclável 

é recolhido e levado para o lixão de Itacaré.  

Existe uma loja de produtos usados, onde as pessoas podem vender, trocar e comprar. 

Toda a verba é revertida para os projetos internos. Semanalmente acontece a feira de 

verduras, legumes, frutas e hortaliças (Figura 13), onde quem produz algo pode levar para 

vender ou trocar, mas praticamente todos os produtos são levados pelos donos de um sacolão 

de Itacaré, com alguns dos produtos de produtores da região.  

 

                      
Figura 13. Feira semanal. Fotos: Bárbara N. Flores 

 

Com relação à saúde, as pessoas fazem o uso da medicina natural e de tempos em 

tempos recebem a visita de um médico ou dentista, e em casos de emergências recorrem à 

estrutura de Itacaré e Ilhéus. 

Complementando a dinâmica social são incentivados também os mutirões, onde as 

pessoas se juntam para construir, melhorar ou fazer a manutenção dos espaços, além também 

do incentivo à prestação de serviços comunitários e à participação nas frequentes reuniões que 
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tratam de diversos assuntos, para tomar alguma decisão, para trocar experiências e com 

objetivos de espiritualidade. 

O sistema de governança, a princípio, é de forma circular, onde é estimulada a 

autogestão. Cada projeto e cada ação tem um responsável, também chamado de líder que 

coordena as ações a serem desenvolvidas e fazem o acompanhamento das mesmas. São feitas 

reuniões semanais para assuntos práticos, para tomada de decisões mais importantes e para o 

repasse de informações. As decisões administrativas de cada projeto podem ser tomadas em 

sua maioria pelo grupo responsável direto por suas atividades, sem que precise passar por 

toda a comunidade. O processo utilizado para a tomada de decisões importantes é o consenso, 

em que a proposta é apresentada e cada pessoa pode dar a opinião e somente quando todo o 

grupo chega a um acordo, é que se toma a decisão final.   

 

4.3 A Sustentabilidade Ambiental na Ecovila de Piracanga, nas dimensões social, 

econômica e dos recursos naturais  

 

Para verificar o nível de sustentabilidade ambiental da comunidade, foram definidas 

perguntas que representaram os indicadores específicos de cada dimensão. 

 Em cada dimensão, foram selecionados indicadores que apresentassem correlação 

(Spearman) significante com outro, dentro da mesma dimensão. O somatório da pontuação 

das respostas a cada indicador (que varia de 0 a 4) contribuiu para a pontuação total em cada 

dimensão. No caso dos indicadores utilizados para construir o índice de sustentabilidade da 

dimensão social -10 indicadores – relacionados na Tabela 8, totalizam, portanto, o máximo de 

40 pontos que, dividindo-se em três níveis (baixo, até 13; médio, 14 a 27; e alto, 28 a 40), 

obtém-se o nível de sustentabilidade ambiental da comunidade nesta dimensão, podendo ser 

representado da seguinte forma:  

 

Nível de sustentabilidade ambiental na dimensão social = ∑Xij/N, 

 

sendo Xi o entrevistado, variando de 1 a 32, j o indicador de sustentabilidade , variando de 1 a 

10 e  N o número de entrevistados que responderam ao indicador j. 

 Seguindo procedimento semelhante para as demais dimensões, nas variáveis que 

compuseram a dimensão econômica foram selecionados os indicadores com as respectivas 

pontuações: total de pontos da dimensão econômica (6 indicadores), 24 pontos que, divididos 

em três níveis (baixo, até 8; médio, 9 a 16 e alto, de 17 a 24), obtém-se os níveis de 
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sustentabilidade ambiental da comunidade na dimensão econômica, podendo ser representado 

da seguinte forma:  

 

Nível de sustentabilidade ambiental na dimensão econômica = ∑Xij/N, 

 

sendo Xi o entrevistado, variando de 1 a 32, j o indicador de sustentabilidade, variando de 1 a 

6 e  N o número de entrevistados que responderam ao indicador j. 

 Finalmente, para as variáveis da dimensão dos recursos naturais foram selecionados os 

respectivos indicadores: total de pontos da dimensão dos recursos naturais (16 indicadores), 

64 pontos que, divididos em três níveis (baixo, até 22; médio, de 23 a 42; e alto, de 43 a 64), 

obtém-se os níveis de sustentabilidade ambiental da comunidade, na dimensão dos recursos 

naturais, podendo ser representado da seguinte forma: 

 

Nível de sustentabilidade ambiental na dimensão dos recursos naturais = ∑Xij/N, 

 

sendo Xi o entrevistado, variando de 1 a 32, j o indicador de sustentabilidade, variando de 1 a 

16 e  N o número de entrevistados que responderam ao indicador j. 

 A pontuação de cada pergunta foi obtida a partir das tabelas de frequência construídas 

por meio do software SPSS, após a tabulação dos dados realizada no EXCEL. Após o cálculo 

das pontuações de cada indicador, foi feito o somatório que indica a pontuação total das 

variáveis respectivas à cada dimensão, e assim por diante até chegar ao somatório do índice 

geral.   

        Em síntese, o nível de sustentabilidade ambiental em cada dimensão é dado pela média 

aritmética de pontos obtida, considerando as respostas dos entrevistados, na respectiva 

dimensão. Tendo em vista que o limite máximo de pontos varia de uma dimensão a outra, 

elaborou-se uma escala de sustentabilidade, variando de 1 a 3, sendo o valor 1 atribuído ao 

nível baixo, 2 ao nível médio e 3 ao nível alto de sustentabilidade. Desta forma, o índice geral 

de sustentabilidade ambiental da comunidade é dado pela média aritmética dos níveis obtidos 

em cada uma das três dimensões, sintetizado da seguinte forma:  

Indice geral de sustentabilidade ambiental da comunidade (ISAC) = ∑Yᵢ/n,  

sendo Yᵢ  o valor correspondente ao nível de sustentabilidade, variando de 1 a 3, na dimensão ᵢ  

e n correspondendo ao número de dimensões consideradas, neste caso, três dimensões. 
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4.3.1 A Sustentabilidade Ambiental da comunidade, na Dimensão Social 

 

           A partir das frequências das respostas obtidas nos indicadores da dimensão social, em 

cada nível da escala que varia de 0 (Nunca) a 4 (Completamente), conforme Tabela 8, a média 

de pontos obtida foi 30, sinalizando um alto nível de sustentabilidade ambiental, nesta 

dimensão. Este resultado deve-se especialmente às relações sociais na comunidade, já que o 

aspecto “governança” e “acesso aos serviços básicos” encontram-se no nível médio. 

        Há uma grande preocupação para manter a harmonia nas relações como mostram os 

dados, por isso são feitos constantes acordos de convivência com regras claras para evitar os 

conflitos e ainda um grande incentivo ao desenvolvimento pessoal por meio da 

espiritualidade. Assim como dos trabalhos e serviços comunitários que são feitos sempre em 

equipes, o que contribui para a melhoria contínua na convivência e nas relações pessoais. Os 

conflitos são ideológicos e de divergência de opiniões, de acordo com os dados, são 

resolvidos de forma pacífica através de reuniões, conversas pessoais e consultas aos líderes.  

 Existe alto nível da sensação de segurança entre os moradores, as casas não possuem 

muros, nem cercas e nem portas e, na maioria das vezes, ficam abertas, mesmo com o relato 

de alguns moradores de acontecimentos de pequenos furtos praticados por pessoas de fora da 

comunidade. As crianças podem brincar e passear livremente pelos espaços da comunidade 

refletindo a sensação de segurança pública, que revela que 87,5 % dos entrevistados 

concordam completamente com esta afirmação. 

  Quando alguma pessoa comete algum delito que infringe as regras internas, é 

chamada para uma reunião específica e, dependendo da gravidade, é convidada a se retirar da 

comunidade. 

 Sendo assim, a variável de relações sociais pode ser considerada uma variável forte 

com relação às formas utilizadas para se manter a harmonia, cooperação e segurança entre os 

moradores, mas devem ser revistas as formas de relação pessoal e institucional entre os 

diferentes grupos existentes e suas respectivas visões e opiniões, como podem ser relatadas na 

variável de governança. 
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Tabela 8. Nível de concordância dos entrevistados aos indicadores de sustentabilidade ambiental da comunidade, na dimensão social. 

Indicadores Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Na maioria 

das vezes 

Completa-

mente 

Não 

responde

u 

TOTAL 

-Os encontros comunitários e atividades sociais 

atendem os desejos e/ou necessidade da 

comunidade 

0 1 5 5 21 0 32 

-As pessoas da comunidade se conhecem e mantêm 

entre si uma relação de cooperação 

0 1 5 9 17 0 32 

-As crianças podem brincar e passear livremente 

pelas ruas e praças da comunidade 

0 1 2 1 28 0 32 

- Quando existem desiguladades econômicas, existe 

um sistema que trate desta questão 

6 2 6 4 9 5 32 

-Existe democracia e transparência nos processos 

de tomada de decisão 

0 7 8 3 14 0 32 

-As instituições da comunidade são não-

hierárquicas 

11 3 6 6 5 1 32 

-A atenção à saúde é localmente disponível 4 2 6 12 8 0 32 

-O sistema de comunicação atende os interesses da 

comunidade 

0 1 9 8 14 0 32 

-As oportunidades educativas estão disponíveis e 

acessíveis a todos dentro da comunidade 

0 5 10 4 12 1 32 

-O sistema de transporte atende as necessidades dos 

moradores 

0 1 7 10 13 1 32 
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 A variável governança com seus processos de tomada de decisão, foi a que recebeu a 

menor pontuação, como puderam ser observados no início desta sessão. Em princípio as 

formas de governança são legítimas para as pessoas pertencentes ao grupo Inkiri, mas não são 

legítimas para aqueles que não pertencem a este grupo. Uma parcela dos entrevistados deu a 

pontuação máxima no quesito transparência e democracia nestes processos, somando 43,8% 

do total de entrevistados. Mas ao mesmo tempo, uma parcela significativa dos entrevistados 

tiveram opiniões opostas, o que fez este indicador, durante as entrevistas, gerar os maiores 

questionamentos quanto à legitimidade das formas de governança, à transparência e 

democracia nas tomadas de decisão e as formas escolhidas de se chegar ao poder que podem 

se configurar em formas autoritárias e muito hierárquicas, como relatam alguns moradores. 

Sendo assim, é um indicador frágil que deve ser mais bem analisado por parte das lideranças 

locais e pelos moradores. 

 Mesmo que o método relatado para se tomar decisões seja o consenso, quando foi 

perguntado aos entrevistados se a liderança era circular, ou seja, não hierárquica, 33,3% 

responderam que nunca era desta forma.  

 Quanto à variável de acesso aos serviços básicos de saúde, educação, transporte e 

comunicação, em geral os moradores se sentem parcialmente atendidos, já que depende do 

estilo de vida da pessoa. Aquelas pessoas que recorrem, por exemplo, à medicina natural para 

o tratamento de enfermidades, sentem-se satisfeitas, mas aqueles que desejam recorrer à 

medicina tradicional precisam ir até os municípios de Itacaré e Ilhéus. Na educação, acontece 

o mesmo: aqueles que concordam com o sistema de educação local, sentem-se satisfeitos, já 

aqueles que questionam, recorrem ao sistema de educação domiciliar, onde os próprios pais se 

responsabilizam pela escolarização dos filhos. O transporte é comunitário, onde os carros que 

atendem aos hóspedes do Centro Holístico atende às necessidades da comunidade que têm 

que se adaptar à disponibilidade ou não dos carros. A comunicação é feita basicamente 

através da boca-boca, avisos no mural de recados do restaurante e internet. As pessoas que 

fazem parte do grupo Inkiri sentem-se satisfeitas pelo sistema interno de comunicação, mas já 

aqueles que não fazem parte se sentem bastante excluídos das atividades, pois alegam que o 

Centro Holístico é uma empresa privada, por isso restringe a entrada e a participação das 

pessoas, refletindo a necessidade de haver mais lugares realmente comunitários.  

 Apesar dos resultados obtidos a partir das respostas dos entrevistados que expressam 

a percepção dos mesmos, foi possível identificar indícios de insustentabilidade social na 
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comunidade. Quanto às relações sociais, há uma separação entre os membros da comunidade, 

devido à criação do grupo Inkiri. 

O modelo de educação utilizado na comunidade também é um aspecto questionável, 

já que trabalha com uma pedagogia voltada para a vida no interior da comunidade, sem 

referência com a realidade social exterior a ela. Sendo assim, pode-se questionar em que 

medida a educação praticada na comunidade prepara a criança para a vida e, ao sair da 

comunidade e entrar em outra escola, se não terá dificuldades em conviver e se ajustar a outro 

contexto social e a outro modelo de escolarização. 

 É questionável também, até o momento, o isolamento da comunidade do restante da 

sociedade. As ecovilas estão produzindo sustentabilidade interna, mas o objetivo inicial delas 

é de serem laboratórios de práticas sustentáveis com a intenção de disseminá-las como 

soluções para a aplicação de experiências adaptadas aos diferentes contextos e realidades.  A 

falta de envolvimento com o entorno, com outras comunidades, como é o caso de 

condomínios fechados, não atinge um dos objetivos das ecovilas, que é contribuir para o 

desenvolvimento local das regiões onde estão inseridas. 

Por meio de observações in loco e conversas com os moradores, é possível perceber 

que há uma grande preocupação pela realização pessoal em todos os níveis (físico, emocional 

e espiritual), no entanto nas relações pessoais são identificados fatores que podem gerar 

problemas futuros, baixando o nível de sustentabilidade na dimensão social. Dentre estes 

fatores, encontram-se a separação de grupos e a insatisfação quanto aos processos de tomada 

de decisão que mesmo sendo por consenso o que indicaria alto grau de democracia, muitos 

reclamam que é preciso ser Inkiri para participar destes processos e mesmo sendo Inkiris, 

muitos se sentem constrangidos de expressarem seus questionamentos, com receio de serem 

“mal vistos” e ainda, que as decisões mais importantes são feitas por um pequeno grupo de 

pessoas mais ligadas aos fundadores. Por isto, os processos se caracterizam por serem pouco 

democráticos e pouco transparentes. Muitos moradores reclamam da pouca existência de 

espaços verdadeiramente comunitários, já que os espaços destinados para atividades 

comunitárias são espaços do Centro. Sendo assim moradores que não são Inkiris se sentem 

constrangidos em frequentá-los, como se não fossem bem-vindos. Esta separação pode ser 

vista também entre as crianças, onde foram observadas atitudes hostis das crianças Inkiris 

com relação as não-Inkiris. 

Para se tornar Inkiri basta o indivíduo decidir e querer se tornar um. Neste processo ele 

passa por um período de experiência onde deve aceitar ser regido por determinadas regras.  



75 

 

Dentre estas regras, existem algumas que geram controvérsias, impedindo a entrada de 

muitas pessoas, como é o caso, da regra em que a pessoa deve aceitar a guiança espiritual da 

líder. Há uma grande insatisfação por parte dos não-inkiris quanto ao acesso ao sistema de 

governança, que se mostra pouco aberto, já que está totalmente relacionado com a 

espiritualidade. Como relata um morador: “O sistema de governança é inquestionável, a partir 

do momento em que poucas pessoas possuem espiritualidade necessária para assumi-lo”.  

 Este sistema poderia ser legítimo, como é o caso dos povos indígenas, se todos 

aceitassem, respeitassem e reconhecessem este papel de liderança espiritual, o que não é o 

caso de Piracanga, onde há aqueles que reconhecem e consequentemente fazem parte do 

grupo Inkiri e possuem direitos e deveres comuns, assim como diversos “privilégios”. E os 

que não reconhecem e consequentemente não fazem parte do grupo Inkiri e não obtêm 

privilégios.  

Sendo assim, alguns sinais podem contribuir para a insustentabilidade da comunidade: 

- Falta de democracia e transparência com relação às tomadas de decisões mais importantes; 

- Centralização do poder e estruturas hierarquizadas pela espiritualidade não legítima a todos 

os moradores; 

- Separação de grupos que gera uma “elite” com privilégios; 

- Falta de espaços de discussões, decisões e encontros abertos a todos os residentes; 

Nas estruturas atuais que possuem como parâmetro a sustentabilidade, como é o caso 

das ecovilas, são encontrados muitos indícios de sustentabilidade principalmente com relação 

à dimensão dos recursos naturais. No entanto muitos aspectos relacionados à dimensão social 

contribuem para baixar o nível de sustentabilidade geral. Pode-se citar que esta possível 

insustentabilidade está relacionada à legitimidade do poder que interfere nos processos de 

tomada de decisão e ainda no uso excessivo e/ou inadequado da hierarquia, o que pode ser 

percebido em Piracanga. Para a sustentabilidade nestas variáveis, deve haver autonomia dos 

indivíduos, a governança deve ser circular, a hierarquia deve existir no sentido de honrar e 

valorizar quem chegou primeiro, mas não deve ser sinônimo de autoritarismo. 

 

4.3.2 A Sustentabilidade ambiental da comunidade, na dimensão econômica  

 

A partir das frequências das respostas obtidas nos indicadores da dimensão econômica, 

em cada nível da escala que varia de 0 (Nunca) até 4 (Completamente), conforme Tabela 9, 

obteve-se uma pontuação média de 16. Isto indica que a comunidade deve estar atenta a esta 
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dimensão, pois a depender do que acontecer com a economia interna, pode comprometer a 

sustentabilidade das outras dimensões levando a comunidade a ter problemas futuros. 

As perguntas relacionadas à dimensão econômica foram construídas com base em 

indicadores que representam a capacidade de acesso aos bens e serviços e as atividades 

geradoras de renda. Para a construção da variável de acesso aos bens e serviços foram 

selecionados indicadores relacionados ao nível de renda per capita, à abrangência de mão de 

obra local, à satisfação das necessidades básicas de moradia e alimentação. Para a variável 

geração de renda foram selecionados indicadores relacionados às atividades existentes para 

geração de renda e a capacidade de incluir os jovens da comunidade. 

Como já foi falada em sessão anterior, toda a economia interna de Piracanga está 

interligada com o Centro Holístico, empresa da área de turismo que é responsável pela oferta 

de trabalhos diretos e indiretos de atendimento aos turistas e visitantes. Ligados ao Centro 

estão o restaurante, a loja de artesanato e a empresa terceirizada de transportes e os serviços 

comunitários e serviços de demandas do centro são as principais fontes de renda dos 

moradores. 
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Tabela 9. Nível de concordância dos entrevistados aos indicadores de sustentabilidade ambiental da comunidade, na dimensão econômica. 
Indicadores Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Na maioria 

das vezes 

Completa-

mente 

Não 

respondeu 

TOTAL 

- Os membros da comunidade conseguem satisfazer 

suas necessidades básicas de alimentação e 

moradia. 

0 2 1 9 19 1 32 

- As oportunidades de trabalho abrangem a mão-de-

local 

1 1 9 7 13 1 32 

- Os jovens da comunidade possuem oportunidades 

para desenvolverem seus talentos e habilidades. 

1 6 6 8 10 1 32 

- Os recursos internos da comunidade atendem as 

necessidades da sua família. 

0 4 4 15 8 1 32 

- As atividades de geração de renda são suficientes 

e atendem todos os membros. 

0 6 8 9 9 0 32 

- Nível de renda familiar per capita dos moradores 

da Ecovila de Piracanga 

2 14 8 5 0 3 32 
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Ao se confrontar o nível de sustentabilidade obtido pelos indicadores utilizados para 

avaliar a dimensão econômica com dados de renda familiar (Tabela 10), pode-se deduzir que 

os indicadores utilizados apresentam uma situação otimista. Os dados de renda familiar 

mostram que mais de 60% das residências têm renda familiar de até R$1.500,00.  

 

Tabela 10. Nível de renda familiar dos moradores da Ecovila de Piracanga 

Faixa de renda por família  Frequência             % 

 Sem rendimento  4 13 

≤ R$622,00 – SM  3 9 

De R$622,00 à R$1.500,00  

Acima de R$1.500,00 

14 

9 

44 

28 

Não se aplica 2 6 

Total          32  100 

   

 

No entanto, ao calcularmos a renda média per capita (Tabela 11), é possível que 

encontremos uma situação mais constrangedora do que nos mostram os indicadores da 

dimensão econômica, já que os valores não chegam ao salário mínimo (R$622,00 na época da 

pesquisa).  

 

Tabela 11. Nível de renda familiar per capita dos moradores da Ecovila de Piracanga 

Faixa de renda por indivíduo  Frequência             % 

 Sem rendimento  2 6 

≤ R$622,00 – SM  14 44 

De R$622,00 à R$1.500,00  8 25 

De R$1.500,00 à R$3.000,00 

Acima de R$3.000,00 

Não respondeu 

5 

0 

3 

16 

             0 

 9 

Total          32  100 

   

 

Mesmo que o nível de renda per capita seja relativamente baixo, muitos moradores 

relatam que não passam necessidades, pois possuem apoio à moradia e à alimentação em 

troca de serviços prestados ao centro, que não podem ser contabilizados em forma de renda. 

Além disso, as pessoas produzem bens consumíveis e desenvolvem trabalhos e serviços 

utilizando o sistema interno de trocas. Mas ao mesmo tempo, uma parcela significativa nem 

sempre se sente satisfeita, relatando que não existe uma forte economia local com 

oportunidades diversificadas para a autonomia financeira dos indivíduos.  

  Os projetos internos são mantidos também pelo Centro Holístico, como forma de 

parceria já que estes prestam serviços indiretos, de jardinagem e tratamento de resíduos por 

meio do projeto de permacultura, de embelezamento dos espaços com pinturas e mosaicos por 
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meio do projeto da casa das artes, educação das crianças através da escola, produção de 

produtos de higiene e limpeza geral por meio do laboratório e fábrica destes produtos e assim 

por diante. Responsáveis também pela abrangência de mão de obra local e regional são as 

empresas de construção civil.  Sendo assim, a capacidade da comunidade de se reproduzir ao 

longo do tempo, no sentido de produzir sustentabilidade na dimensão econômica, não pode 

ser contabilizada somente levando-se em consideração os indicadores quantitativos, deve-se 

levar em consideração também a capacidade dos moradores de atingirem nível satisfatório de 

qualidade de vida e autonomia financeira dentro do sistema econômico interno. 

O sistema econômico interno consegue satisfazer as necessidades básicas de parte da 

comunidade, na percepção de 19/32 dos entrevistados. No entanto uma parcela significativa 

não consegue satisfazer completamente estas necessidades econômicas, já que as 

oportunidades de geração de renda não conseguem abranger toda a mão de obra local. Ao 

olharmos os dados referentes a emprego - As oportunidades de trabalho abrangem a mão de 

local – a situação não é muito boa: 34% responderam “nunca”, “pouco” ou “algumas vezes”. 

Em outras palavras, os indicadores não estão refletindo adequadamente a dimensão 

econômica.  

 Essa situação delicada quanto à sustentabilidade nesta dimensão se deve, à grande 

dependência de toda a estrutura econômica interna com relação ao Centro Holístico, que 

domina os principais meios de produção trabalhando principalmente através de trabalho 

voluntário e trocas de serviços prestados aos projetos internos (artes, jardinagem, marcenaria, 

fabricação de cosméticos e produtos de limpeza) por moradia e alimentação, como relatam 

alguns moradores. Além disso, não existem pequenas empresas de fabricação, venda e 

prestação de serviços que poderiam fortalecer a economia interna com a abrangência da mão 

de local e gerar de renda, que pela existência de muitas regras ficam restritas as oportunidades 

para a abertura de novos negócios e para a autonomia financeira dos moradores, dificultando 

ainda, em certos casos, a inserção dos jovens no sistema econômico interno, como mostram 

os dados. 

O sistema utilizado para diminuir a desigualdade econômica entre os moradores está 

nos Fundos existentes, divididos em Fundo de salários e fundo comunitário, mas que abrange 

somente os moradores pertencentes ao grupo Inkiri.  

- O fundo de salários é aquele em que as rendas recebidas são depositadas para depois serem 

divididas entre os membros para que haja uma equiparação dos salários independente da 

função exercida e cargo ocupado.  
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- O fundo comunitário é aquele em que os moradores depositam pelo menos 10% dos salários 

e podem fazer doações juntamente com pessoas de fora da comunidade para apoiar os 

projetos comunitários, fazer a manutenção da comunidade e também para auxiliar indivíduos 

que se encontram com necessidades especiais. 

 Alguns indícios de insustentabilidade na dimensão econômica estão relacionados aos 

indicadores frágeis que representam as atividades geradoras de renda e a capacidade de 

abrangência da mão de obra local, o que faz com que em muitos casos os recursos internos 

não sejam suficientes para que as famílias consigam atender suas necessidades, obrigadas a 

dependerem de outras fontes financeiras exteriores à comunidade.  

 

 4.3.3 A Sustentabilidade Ambiental da comunidade, na Dimensão dos Recursos 

Naturais.  

 

 A média de pontuação obtida para sustentabilidade ambiental da comunidade, na 

dimensão dos recursos naturais, a partir das frequências de respostas aos indicadores em cada 

nível de sustentabilidade, constantes da Tabela 12, foi de 48 pontos, situando-se no nível 3 

(alto) de sustentabilidade.  

Para o cálculo da sustentabilidade na dimensão dos recursos naturais, foram 

selecionados indicadores que estivessem relacionados às variáveis, de proteção e restauração 

ambiental e de utilização dos recursos naturais e uso e ocupação do solo (Consciência 

ecológica, Proteção ambiental, Restauração ambiental, Matéria orgânica, Degradação do solo, 

Biodiversidade, Qualidade ambiental, efluentes, Energia renovável utilização dos recursos 

naturais, Produção de alimento, Produção orgânica, Bioconstrução). 

De acordo com os dados (Tabela 12), esta dimensão recebe maior atenção por parte 

das lideranças e dos moradores em geral, que demonstram grande preocupação com o 

equilíbrio ecológico entre a localidade e seus recursos naturais, no que diz respeito à 

qualidade da água, ao tratamento dos efluentes, à produção orgânica de alimentos, à utilização 

de bioarquitetura nas construções e à correta destinação dos resíduos sólidos. Recebe muitos 

investimentos tanto de mão-de-obra quanto de ações e verbas voltadas para estas questões, 

com destaque para os projetos de construção e ampliação do sistema de tratamento de 

efluentes líquidos por meio das fossas de evapotranspiração e dos sanitários compostáveis, de 

adubação e plantio para abastecimento interno de alimento orgânico por parte do projeto de 

agrofloresta (que ainda não obteve retornos devido à recente implantação), de incentivos à 

utilização de técnicas regionais e de bioarquitetura para as construções, de produção e 
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incentivo ao uso de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis, de pesquisa e aplicação de 

técnicas da permacultura e de incentivo à alimentação natural.  

Os dados mostram que grande parte dos entrevistados concorda que as águas residuais 

de Piracanga recebem o devido tratamento e que o cultivo orgânico é utilizado quando se trata 

de produção interna de alimentos. Os resíduos orgânicos vão para a compostagem, que 

posteriormente se transformam em adubo orgânico para o plantio e jardinagem dos espaços da 

comunidade. A reciclagem caracterizada pela separação e destinação dos resíduos recicláveis 

para cooperativas de Itacaré é utilizada por praticamente todos os moradores de Piracanga. 
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Tabela 12. Nível de concordância dos entrevistados aos indicadores de sustentabilidade ambiental da comunidade, na dimensão dos recursos naturais. 

Indicadores Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Na maioria 

das vezes 

Completa-

mente 

Não 

respondeu 

TOTAL 

-As pessoas desta comunidade se preocupam com o 

equilíbrio ecológico entre a localidade e seus 

recursos naturais 

0 0 3 8 20 1 32 

-As águas residuais da comunidade são tratadas. 0 0 3 4 22 3 32 

-Os alimentos produzidos internamente são 

cultivados organicamente. 

0 2 0 2 27 1 32 

-A reciclagem (vidro, plástico, metal, etc) é 

utilizada por sua família. 

-Os alimentos são produzidos dentro da 

comunidade. 

-As fontes de água que abastecem a comunidade 

permanecem limpas, devido ao eficaz tratamento 

das águas residuais. 

-As construções utilizam a bioarquitetura. 

-A energia consumida em sua residência é gerada a 

partir de fontes renováveis (solar, eólica, biomassa 

ou geotérmica). 

- Houve mudança para pior na qualidade da água 

com relação ao ano anterior. 

0 

 

2 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

8 

0 

 

22 

 

1 

 

 

3 

0 

 

 

0 

0 

 

4 

 

3 

 

 

8 

0 

 

 

10 

3 

 

0 

 

9 

 

 

9 

1 

 

 

0 

27 

 

3 

 

17 

 

 

8 

30 

 

 

7 

2 

 

1 

 

2 

 

 

4 

1 

 

 

7 

32 

 

32 

 

32 

 

 

32 

32 

 

 

32 
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Segundo os entrevistados as fontes de abastecimento de água permanecem limpas, 

onde é possível beber a água diretamente das torneiras, o que é um indicador de qualidade, 

que para os mesmos, se deve ao tratamento dos efluentes líquidos através das fossas de 

evapotranspiração e círculos de bananeiras. Mas ao mesmo tempo, em determinadas épocas 

são feitos testes de qualidade da água por iniciativa de alguns moradores, e em vários pontos, 

a depender da época do ano e local de coleta, a qualidade está comprometida. Conforme os 

dados da Tabela (12), para grande parte dos entrevistados a qualidade da água está pior com 

relação ao ano anterior, que segundo os mesmos se deve principalmente pela saturação do 

sistema de tratamento dos efluentes, devido à falta de planejamento de uso e ocupação do solo 

e planejamento adequado para eficiência das fossas de acordo com o número exato de 

habitantes em cada residência.  

Por meio de imagens aéreas tiradas em diferentes épocas é possível perceber que há 

aumento na cobertura vegetal na área de abrangência da comunidade, apesar do aumento no 

número de construções. Como mostram as imagens aéreas de diferentes datas do Google 

Earth em que, ao longo dos anos a cobertura vegetal obteve um aumento significativo (Figura 

14).  

 
Figura 14. Imagens aéreas da área de abrangência da Ecovila de Piracanga. (A) Imagem do ano de 2001 com 

área desmatada; (B) Imagem do ano de 2008 com aumento significativo da cobertura vegetal; (C) Imagem do 

ano de 2011 com pequeno aumento da cobertura vegetal. 

Fonte: Arquivos da Ecovila de Piracanga 

A B 
C 
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 As construções não são ecológicas, pois fazem uso de materiais industrializados como 

tijolos e cimento. No entanto, em muitos casos são utilizadas técnicas de bioarquitetura 

(Figura 15), como melhor orientação das construções para se obter boa luz, ventilação e 

conforto térmico, projetos que se integram na paisagem natural, materiais naturais e técnicas 

regionais, como os telhados de piaçava, adobe, pau-a-pique, reutilização de materiais, 

sanitários compostáveis, dentre outros. 

 
Figura 15. Utilização de bioarquitetura nas construções. (A) Telhados de piaçava e integração com o meio 

natural; (B) Ventilação e iluminação naturais; (C) Reaproveitamento de vidros para iluminação natural. 

Fotos: Bárbara N. Flores 

  

Toda a energia que abastece Piracanga é proveniente da fonte renovável solar. A luz 

solar é absorvida pelas placas de células fotovoltáicas presentes em todas as construções e 

depois armazenada em baterias nas centrais energéticas para depois serem utilizadas nas 

residências. Cada residência possui sua própria central de energia com o número de placas 

adaptado ao consumo de cada família, quem consome mais energia deve possuir maior 

número de placas e vice-versa.  

Mesmo com o alto índice de sustentabilidade na dimensão dos recursos naturais, 

podem ser apontados alguns indicadores frágeis que em algum momento podem representar 

indícios de insustentabilidade comprometendo a continuidade das ações e projetos. Estes 

indicadores estão relacionados a não existência de planejamento para uso e ocupação do solo 

para médio e longo prazo, na medida em que a população aumenta. De acordo com uma 

parcela significativa dos entrevistados, mesmo que em geral as fontes de água permaneçam 

limpas, pode-se observar que há uso intensivo dos poços artesianos e ao longo dos anos, em 

determinadas épocas, a qualidade da água tem piorado. 

 Sendo assim, mesmo que a princípio todos os moradores demonstrem grande 

preocupação com o equilíbrio ecológico e que a comunidade em geral invista em projetos e 

ações neste sentido, aspectos importantes e primordiais para se manter a sustentabilidade na 

dimensão dos recursos naturais encontram-se em posição de alerta, como é o caso do 

planejamento de uso e ocupação que irá influenciar diretamente em indicadores como o de 

qualidade da água. 

A B C 
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4.3.4 A Sustentabilidade Ambiental Geral na Ecovila de Piracanga 

 

A sustentabilidade ambiental geral da Ecovila de Piracanga encontra-se no nível alto 

(3), o que representa que a comunidade até o momento da pesquisa está direcionando suas 

ações de forma a se manter no presente e nas futuras gerações.  

Levando-se em consideração que a pesquisa é um retrato de uma situação 

momentânea, que as organizações sociais são dinâmicas e que a Ecovila de Piracanga, 

especificamente, é uma comunidade recente e ainda em formação, não se pode afirmar que as 

ações estão em ascensão ou em depressão, já que foram detectados indicadores frágeis que 

podem representar perigo em futuro próximo, caso não sejam considerados e trabalhados.    

O Quadro (4) mostra os indicadores selecionados e dispostos de acordo com sua 

respectiva dimensão, níveis de sustentabilidade, frequência dos entrevistados em cada nível e, 

finalmente, a pontuação média geral obtida em cada dimensão de sustentabilidade ambiental.  
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                                               Quadro 4. Índices de sustentabilidade ambiental da comunidade. 
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Dimensões 

 

 

 

 

Indicadores Frequência de entrevistados por nível 

de sustentabilidade ambiental em cada 

dimensão 

Pontuação 

média da 

comunidade 

em cada 

dimensão 

 

 

ISAC 
Baixa 

Sustentabilidade 
Média 

Sustentabilidade 
Alta 

Sustentabilidade 

Social 

 

- Relações sociais e Acesso aos 

serviços de saúde, educação, 

transporte e comunicação. 

(0-13) 

 

2 

(14-27) 

 

15 

(28-40) 

 

15 

 

30 

 

 

3 (alta) 

Econômico 

 

Produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços 

 

(0-8) 

 

1 

(9-16) 

 

17 

(17-24) 

 

14 

 

16 

 

 

    2 (média) 

Recursos 

Naturais 

 

- Conexão com o lugar e 

restauração ambiental 

- Utilização dos recursos 

naturais 

- Uso e ocupação do solo 

(0-21) 

 

0 

(22-43) 

 

8 

(44-64) 

 

24 

 

 

48 

 

 

3 (alta) 

 

Índice geral de  

sustentabilidade 

ambiental da 

comunidade 

(ISAC)  

     

 

 

∑Yᵢ/n = 2,66 
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4.4 A presença do ecofeminismo na organização social de Piracanga 

 

Para análise da presença de princípios do ecofeminismo na dinâmica social da Ecovila 

de Piracanga, foram selecionados indicadores que melhor transmitissem esta relação de 

acordo com a literatura estudada (Tabela 13). 

Ao falar de princípios do ecofeminismo presentes na organização social de Piracanga 

foram dados destaques aos aspectos da divisão de tarefas em casa e na comunidade e os 

valores associados a cada tarefa, indicando papéis sociais não rígidos; da igualdade na 

expansão dos direitos civis, ou seja, autonomia quanto à participação no mundo político, 

econômico e social; da valorização da parceria, cooperação e instituições vinculadas entre si 

(família, governo, escola), onde predomina a governança circular; da diversidade e 

flexibilidade de decisão e ação; do agrupamento de unidades sociais menores (cooperativas, 

grupos de compartilhamento de conhecimentos, etc.); da valorização de serviços comunitários 

e voluntários (cuidado com crianças, escola, manutenção etc.); dos adultos como responsáveis 

por todas as crianças (o mais precioso produto social), das políticas sociais e financiamentos 

para os mais necessitados; da valorização da beleza, da estética, da arte e criatividade. 

 Os princípios ecológicos, a reciclagem, a interdependência, a parceria, a cooperação, a 

flexibilidade e a diversidade foram percebidos como itens fundamentais a serem vividos no 

grupo, enquanto modelos a serem seguidos na constituição de uma comunidade saudável e em 

harmonia com o meio ambiente. Nessa abordagem tratou-se também da importância dos 

grupos de mulheres na comunidade e a relação desta comunidade com a natureza. Sob esse 

enfoque, averiguou-se se as pessoas tinham a percepção de algum vínculo com as 

manifestações naturais, tais como fases da lua, mudança das estações, para o cumprimento de 

suas atividades rotineiras, e do processo de dominação das mulheres e da natureza dentro de 

uma mesma estrutura de poder. 

De acordo com os relatos dos moradores, o ecofeminismo está relacionado à produção 

da vida, ao equilíbrio e respeito com os recursos naturais, assim como a valorização da 

mulher dentro de suas comunidades e da promoção dos direitos humanos. “É preciso cuidar 

do equilíbrio e harmonia da natureza como um todo, para que a mulher seja respeitada como a 

matriz da humanidade, isso se dá através da construção de boas relações sociais e de direitos 

humanos” (Depoimento da parteira e moradora da Ecovila de Piracanga). 
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Tabela 13. Nível de concordância dos entrevistados aos indicadores da presença do ecofeminismo na comunidade, nas 

 dimensões estudadas (social, econômica e dos recursos naturais). 
 

 

 

 

 

 

 

Indicadores do ecofeminismo Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Na maioria 

das vezes 

Completa

-mente 

Não 

respondeu 

TOTAL 

- O desenho e a aparência da comunidade denotam 

que ela valoriza a arte, a beleza, a harmonia e as 

qualidades estéticas. 

- Existe uma distribuição equilibrada de poder entre 

homens e mulheres, na comunidade. 

0 

 

 

1 

4 

 

 

6 

2 

 

 

4 

7 

 

 

4 

18 

 

 

8 

1 

 

 

9 

32 

 

 

32 

- A comunidade está organizada para dar apoio aos 

que se encontram com necessidades especiais 

(pobres, enfermos, deficientes). 

3 6 4 7 11 1 32 

- Tarefas domésticas compartilhadas . 7 0 0 0 21 4 32 

- Os serviços comunitários, domésticos e de 

cuidado com o próximo são devidamente 

valorizados e recompensados. 

0 5 4 11 11 1 32 

- A comunidade valoriza atitudes de cooperação, 

trabalhos em rede e as parcerias. 

1 4 7 19 1 0 32 

- Na comunidade quando é dado um valor 

econômico aos produtos e serviços leva-se em 

consideração o custo ambiental. 

4 2 8 4 12 2 32 

- Você descreveria seu trabalho na comunidade 

como satisfatório e prazeroso. 

- A comunidade prioriza tecnologias de baixo 

impacto na construção. 

- Na produção de alimento.  

- Na saúde.  

- Os ciclos ou transições da vida são celebrados 

mediante cerimônias e/ou rituais de passagem. 

- Os ciclos naturais (estações da ano, fases da lua) 

são levados em consideração para planejamento das 

atividades comunitárias. 

- O planeta é considerado um organismo vivo para 

sua família. 

0 

 

1 

 

1 

1 

0 

 

2 

 

 

0 

1 

 

4 

 

2 

1 

3 

 

3 

 

 

0 

4 

 

9 

 

0 

0 

4 

 

10 

 

 

1 

8 

 

5 

 

5 

1 

9 

 

11 

 

 

1 

18 

 

12 

 

22 

29 

15 

 

4 

 

 

30 

1 

 

1 

 

2 

0 

1 

 

2 

 

 

0 

32 

 

32 

 

32 

32 

32 

 

32 

 

 

32 
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Para outros, a presença de ecofeminismo na comunidade está relacionada aos valores 

preconizados como o cuidado, a sensibilidade e a cooperação, como o depoimento de uma 

moradora. “A cooperação é um aspecto feminino, assim como o cuidado, cuidado com as 

pessoas e com a natureza. Isto está muito bem representado aqui em Piracanga, 

principalmente pelo cuidado com as crianças, onde a maternidade é muito apreciada e 

valorizada.” 

E de outra moradora: “O ecofeminismo está relacionado com o novo modelo 

civilizatório que se busca, precisamos reaprender o que é gerar a vida e cuidar da vida. O 

grande valor de nossa época é o cuidado e quando homens e mulheres entram em contato com 

este valor, o vínculo entre todas as relações é restabelecido”. 

 Em Piracanga como já mencionado, as mulheres podem ser vistas e atuando em 

diferentes ambientes e funções, ou seja, elas são bastante representativas e ativas dentro da 

comunidade, ocupam postos de liderança, inclusive de liderança espiritual. 

No que se refere à valorização da beleza, da estética, da arte e criatividade, como 

aspectos que demonstram o cuidado com os ambientes, boa parte dos moradores concordam 

que Piracanga é um lugar bem propício para estes fatores, já que a beleza natural é 

característica marcante e, além disso, as pessoas e a comunidade se esforçam para embelezar 

ainda mais os espaços, investindo em jardins, pinturas, artes aplicadas e promovendo eventos 

artísticos como teatro e dança (Figura 16). 

 

    
Figura 16. Artes aplicadas em diferentes espaços da Ecovila de Piracanga. 

Fotos: Bárbara N. Flores 

 

Com relação à distribuição justa do poder, mesmo não havendo exclusão quanto ao 

sexo, é visto que este indicador na Ecovila de Piracanga mostra que na mesma, ainda 

prevalecem decisões autoritárias de um pequeno grupo que está mais próximo aos fundadores 

e que muitos moradores se sentem excluídos deste processo devido ao fato de não 

pertencerem ao grupo Inkiri, ou mesmo que se sintam constrangidos ao expor suas opiniões, 

indicando que neste sentido, não há presença de ecofeminismo, no que se refere à mudança de 

comportamento no quesito governança.   
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Mesmo que haja uma intenção de governança circular, ainda prevalecem os processos 

de tomada de decisão de alguns membros em detrimento do restante. Orientação que vai de 

encontro ao movimento contestatório das ecovilas que deveriam assim como o ecofeminismo 

quebrar hábitos de desigualdades nas relações sociais e execução do poder. 

No que tange às tarefas e funções dentro da comunidade, conforme já comentado em 

sessão anterior, também não existe a divisão por sexo, onde nas principais atividades 

desenvolvidas na comunidade (administração, produção, artes e saúde/educação), podem ser 

vistas pessoas de ambos os sexos, com predominância das mulheres na maior parte delas, 

principalmente devido ao fato de que nesta comunidade, elas representam o maior número de 

habitantes. 

A diversidade e flexibilidade de decisão e ação podem ser representadas pelo grande 

número de reuniões, mas ao mesmo tempo, existe a incoerência de que nem todos podem 

participar das mesmas, onde prevalecem as decisões, muitas vezes unilaterias dos líderes, 

conforme observação direta em campo e relatos de alguns moradores que afirmam que o 

ecofeminismo na comunidade está relacionado com a divisão igualitária de funções e 

levantam o questionamento da inversão das formas de dominação.  

“Piracanga é uma comunidade que até o momento tem características dominantes, 

como uma comunidade patriarcal. As mulheres dominam, detêm o poder de decisão e 

espiritual, controlam as forças produtivas assim como o destino das pessoas, enfatizam a 

hierarquia espiritual e social e os homens trabalham para manter a estrutura.” Depoimento de 

um morador. 

A liderança da comunidade é feminina, assim como dentro das famílias e há um 

grande número de mulheres atuantes e ativas que ocupam postos de liderança, no entanto, são 

mulheres que praticam atitudes de dominação e controle por meio do poder, que se traduzem 

em autoritarismo e apoio à segregação de grupos, ao mesmo tempo, contrariando os 

princípios da governança circular, democrática e participativa Alguns moradores afirmam 

ainda não haver nenhum tipo de organização e planejamento participativo das ações. 

“Aqui as mulheres tem poder, se expressam e conduzem toda a comunidade. Enxergo 

como um equívoco, um número enorme de mulheres desconectadas da sua verdadeira 

natureza, que é feminina, como se quisessem descontar o que sofreram ao longo de muitas 

gerações de machismo. Se reúnem muito e não se importam com os homens e muitos destes 

se sentem infelizes”. Depoimento de um morador. 

Como pode ser observada, a divisão de tarefas dentro de casa, com relação aos 

entrevistados casados, é em grande parte compartilhada nas principais atividades de limpeza 
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da casa, lavar a louça, preparar a comida, cuidar das crianças e exercer trabalhos fora de casa. 

Estes dados (Tabela 14) mostram que para os entrevistados não existe tarefa que seja 

específica de homem ou de mulher, denotando que para este indicador existe a presença de 

ecofeminismo.  
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Tabela 14. Tarefas domésticas compartilhadas.  

 

Tarefas Domésticas 

Tarefas domésticas compartilhadas 

Total 

 

Compartilhada Faxineira 

 

Mora 

sozinho 

(a) 

Ele 

 

Ela 

 

Come no centro/ 

Não tem filhos 

 

Não respondeu 

 

  

Limpeza da casa  

Lava a louça  

Prepara a comida 

Cuida das crianças 

Exerce trabalhos fora de casa 

 

12 

17 

11 

13 

21 

 

5 

- 

- 

- 

- 

 

7 

7 

7 

3 

7 

 

1 

4 

2 

- 

- 

 

3 

- 

2 

- 

- 

 

- 

- 

6 

12 

- 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

32 

32 

32 

32 

32 
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A imagem de pais cuidando de seus filhos e de mulheres exercendo tarefas exteriores 

ao ambiente doméstico é bastante comum na Ecovila de Piracanga, que pode ser identificado 

como um indicador da não rigidez de papéis sociais de homens e mulheres, que é também um 

dos pressupostos da presença de ecofeminismo nesta organização social (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Papéis sociais não rígidos: (A) Pai cuidando das crianças e das tarefas domésticas; (B) Mulheres 

trabalhando na fabricação de produtos de limpeza. 

Fotos: Bárbara N. Flores 

 

Como um indicador positivo da presença de ecofeminismo na Ecovila de Piracanga 

pode ser citado a cooperação e parceria entre as instituições (famílias, governança, escola) que 

buscam manter vínculos entre si para o desenvolvimento de suas atividades.  

 Pôde ser observado também, que existem iniciativas de agrupamento de unidades 

sociais menores, onde os moradores se juntam para compartilhar conhecimentos e práticas em 

grupos de diversos temas, podendo ser citados os grupos (Figura 18): 

- mães e gestantes; 

- estudos e práticas permaculturais; 

- artes; 

- danças circulares; 

- círculos de mulheres da lua nova; 

- meditação e yoga; 

- educação domiciliar; 

- dentre outros. 

 

A B 
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Figura 18. Grupo de trocas de conhecimento sobre maternidade e educação. 

Foto: Bárbara N. Flores 

 

Com base em relatos, as tarefas de cuidado com crianças dentro e fora do ambiente 

escolar são muito valorizadas, assim como a prestação de serviços comunitários. “Uma 

comunidade sustentável seria aquela que permanece saudável por várias gerações, que seja 

boa de viver para nossas crianças e para os filhos delas. Por isso o foco de Piracanga está nas 

nossas crianças”. Relato de um dos fundadores. 

  “Para viver o sonho de criar um novo mundo é preciso trabalhar muito, comunidade é 

sinônimo de trabalho e a comunidade deve ser a prioridade de todos, antes mesmo da própria 

família”. Relato de um dos fundadores.  

Do ponto de vista econômico os moradores afirmam que não há exploração das 

mulheres e utilização dos recursos naturais sem custos a serviço do acúmulo de capital, há 

ações incipientes no sentido de contabilizar os custos ambientais de produtos e de incentivo 

ao desenvolvimento de tecnologias para a produção artesanal (tecelagem e marcenaria, por 

exemplo). Os entrevistados descrevem seu trabalho na comunidade como prazeroso e que 

contribui para um bem maior, no entanto não há uma proposta sistematizada de 

responsabilidade socioambiental e de economia solidária, com o intuito de fortalecer a 

economia e o desenvolvimento local. Estes fatores ainda estão bastante defasados e podem 

representar perigo, na medida em que a população aumenta, já que as oportunidades de 

geração de renda são bastante restritas.  

Conforme observação e depoimentos de moradores, apesar das iniciativas de equidade 

social, ainda prevalecem relações trabalhistas em que o Centro Holístico domina os principais 

meios de produção, usufruindo demasiadamente da troca de serviços por moradia e 

alimentação, do trabalho voluntário e da mão de obra barata local, muitas vezes sem registros, 
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vínculos empregatícios e com carga horária excessiva. Existem ainda muitos 

questionamentos, quanto à prestação de contas e às muitas restrições quanto ao fomento de 

atividades internas para a geração de renda. 

As pessoas que fazem parte do grupo Inkiri possuem apoios e financiamentos 

relacionados à moradia e alimentação e podem participar dos projetos da comunidade e ter 

acesso aos fundos comunitários, como forma de benefício quando contribuem com a 

prestação de serviços comunitários. Estas pessoas concordam que a comunidade está 

preparada para apoiar aqueles com necessidades especiais, em caso de pobreza e/ou 

deficiências. Já aqueles que não pertencem ao grupo, julgam que a comunidade não está 

preparada para isto e que acontece exatamente o oposto, ou seja, quando a pessoa possui 

necessidades especiais é convidada a se retirar. Conforme relatos, já houve casos de 

alcoolismo e doenças que as pessoas tiveram que deixar a Ecovila de Piracanga.   

Quanto ao aspecto dos recursos naturais relacionados à presença de ecofeminismo, 

pode-se citar ações que promovam a vida levando em consideração o valor intrínseco da 

natureza, onde as pessoas enxergam o planeta como organismo vivo.  

Corroborando com o aspecto de incentivo às ações que promovam a vida, são citadas, 

a prioridade às tecnologias de baixo impacto na construção com destaque para as técnicas da 

bioarquitetura, na saúde com o aspecto da prevenção e fazendo uso da medicina natural 

(fitoterapia, massagens, terapias holísticas) e também na produção de alimento, investindo em 

agrofloresta e permacultura.  A ênfase no caráter local das ações com a realização de 

experiências alternativas de recuperação ambiental e a segurança alimentar e a integração e 

interdependência com a natureza pode ser percebida por meio das formas de cultivo e plantio 

baseadas na diversidade e complementaridade, utilizando-se os princípios da permacultura 

que levam em consideração inclusive os ciclos naturais como as fases da lua e as estações do 

ano para o plantio e colheita. O entrelace de antigos mitos com ideias modernas que tem como 

pressuposto a interdependência de tudo e todos, como a teoria de Gaia, a física quântica, onde 

expressões do planeta como sendo a Mãe-Terra, pode ser ouvida a todo o momento, 

principalmente nos momentos espirituais em que se juntam para celebração da vida e do 

amor, como os rituais da lua cheia, círculos da lua nova, retiros espirituais com ênfase nos 4 

elementos (fogo, terra, água e ar), batizados, nascimentos e casamentos (Figura 19). 

“Para nós, somos parte da natureza, então tudo que fazemos é com base nisso. Quando 

ajudamos a natureza, estamos ajudando à nós mesmos e à nossa sagrada Mãe-Terra.” 

Depoimento de um dos fundadores. 
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Figura 19. Rituais espirituais. (A) Ritual da lua cheia; (B) Rito de batismo utilizando os 4 elementos. 

Fotos: Bárbara N. Flores 

 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que se existe manejo consciente dos recursos naturais é 

porque é um indício de que as ações estão alinhadas no intuito de promover a vida e que o 

planeta é considerado um organismo vivo para esta comunidade. 

 

4.4.1 Relação entre ecofeminismo e sustentabilidade ambiental na Ecovila de Piracanga 

 

Os Quadros 5, 6 e 7, elaborados com base em dados processados no programa SPSS, 

correlacionando os indicadores selecionados nas três dimensões estudadas com os indicadores 

do ecofeminismo, indicam correlações significantes entre indicadores do ecofeminismo com 

indicadores de sustentabilidade ambiental da comunidade em questão.  

As correlações significantes aos níveis de 0.01 e 0.05 na dimensão social são 

persistentes entre valorização da beleza, arte, estética; apoio aos membros com necessidades 

especiais; trabalho prazeroso e práticas espirituais de celebração da vida e do amor com 

procedimentos democráticos e transparentes; resolução pacífica de conflitos; crianças brincam 

e passeiam livremente pelos espaços; relações interpessoais de cooperação; sistema de 

educação; encontros e espaços comunitários; assim como atenção local à saúde também 

apresentam correlações significantes persistentes com os indicadores do ecofeminismo, 

exceto com valorização da beleza, arte e estética.  

Presume-se que tais indicadores do ecofeminismo contribuam para fortalecer e 

potencializar indicadores que direcionam à sustentabilidade da comunidade nesta dimensão. A 

insatisfação observada de alguns membros quanto ao apoio aos membros com necessidades 

especiais, está relacionado com a insatisfação quanto aos processos de tomada de decisão, 

A B 
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visto por parte dos membros como excludente e autoritário. Assim como a insatisfação quanto 

aos espaços e encontros verdadeiramente comunitários e quanto aos sistemas internos de 

saúde e educação. 

Pode-se afirmar, portanto que nesta comunidade, onde a valorização da beleza está 

fortemente presente, assim como o trabalho considerado como prazeroso e a promoção de 

práticas de celebração da vida e do amor contribuem também para as relações interpessoais de 

cooperação, para a resolução pacífica de conflitos e para que as crianças tenham a segurança 

de brincar e passear pelos espaços da comunidade. Já os indicadores do ecofeminismo não tão 

presentes, mas que possuem alta correlação com os indicadores de sustentabilidade ambiental 

da dimensão social como o apoio aos membros, tem forte relação com os procedimentos de 

tomada de decisão que não são considerados democráticos por parte dos moradores, assim 

como pela insatisfação de alguns membros quanto ao acesso aos serviços básicos de saúde, 

comunicação e educação, que se mostram restritos à uma parcela dos moradores. 

Em outras palavras, estes dados mostram quanto mais são investidas ações para o 

fomento destes indicadores do ecofeminismo, mais se refletirá no alcance da sustentabilidade 

ambiental na dimensão social, de acordo com os indicadores selecionados. No entanto, o 

contrário também pode ocorrer, ou seja, se os indicadores do ecofeminismo são 

negligenciados, como ocorre com o indicador de apoio aos necessitados, refletirá 

negativamente nos indicadores de sustentabilidade ambiental na dimensão social. 

Sendo assim, uma comunidade que valoriza a beleza, promove a celebração da vida e 

do amor e onde seus membros consideram os trabalhos prazerosos, contribui para aumentar o 

nível de sustentabilidade ambiental na dimensão social, já que estas ações contribuem para a 

satisfação pessoal, promovendo o fortalecimento das relações e a coesão comunitária.  

 



98 

 

 

 

Quadro 5. Correlações de indicadores de sustentabilidade ambiental, na dimensão social, com os indicadores do ecofeminismo. 

Indicadores de 

Sustentabilidade Ambiental 

na dimensão social 

Indicadores do ecofeminismo 

Valorização da 

beleza 

Apoio aos 

membros com 

necessidades 

especiais 

Trabalho 

prazeroso 

Rituais que 

marcam a 

transição dos 

ciclos da 

vida 

Planejamento 

de atividades 

de acordo com 

os ciclos 

naturais 

Práticas 

espirituais de 

conexão com a 

Terra 

Celebração da 

vida e do amor 

Procedimentos democráticos e 

transparentes 

,627** ,587** ,511** -,039 ,048 ,145 ,649** 

Resolução pacífica de 

conflitos 

,625** ,621** ,594** ,082 ,185 ,215 ,654** 

Crianças brincam e passeiam 

livremente pelos espaços 

,615** ,422* ,380* ,123 ,321 ,367* ,643** 

Relações interpessoais de 

cooperação 

,608** ,600** ,686** ,342 ,206 ,342 ,797** 

Encontros e espaços 

comunitários 

,291 ,415* ,644** ,070 ,220 ,209 ,554** 

Atenção local à saúde ,241 ,491** ,411* ,166 ,068 ,220 ,414* 

Sistema de comunicação ,350 ,391* ,323 -,255 -,021 -,010 ,270 

Sistema de transporte ,363*  ,145 -,130 ,276 -,071 ,258 

Sistema de educação ,555** ,361* ,397* ,192 ,097 -,090 ,582** 

**. Correlação é significante ao nível de 0.01. 

*. Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Na dimensão econômica de sustentabilidade ambiental, os dados se comportam de 

forma semelhante à dimensão anterior. Os indicadores do ecofeminismo que mais se 

correlacionam com os indicadores de sustentabilidade, também são os de valorização da 

beleza, arte e estética, apoio aos membros com necessidades especiais e práticas espirituais de 

celebração da vida e do amor (Quaro 6). Isto mostra que em Piracanga, o alto nível de 

satisfação das necessidades básicas está correlacionado com o alto nível de concordância dos 

membros de afirmar que o trabalho desenvolvido pelos mesmos dentro da comunidade é 

considerado prazeroso. Já as poucas ações em prol da minimização das desigualdades 

econômicas, podem estar extramente interligadas com as ações também incipientes de apoio 

aos membros com necessidades especiais.  

As correlações significantes aos níveis de 0.01 e 0.05 na dimensão econômica são 

persistentes entre indicadores de sustentabilidade e do ecofeminismo. Presume-se que tais 

indicadores do ecofeminismo, se trabalhados contribuam para fortalecer e potencializar 

indicadores que direcionam à sustentabilidade da comunidade nesta dimensão e caso não 

forem contribuem para baixar o nível de sustentabilidade. 

Alguns membros descrevem a insatisfação com relação ao indicador de apoio aos 

membros mais necessitados, indicando possível relação com as poucas oportunidades para os 

jovens e de atividades internas para geração de renda, demonstrando o baixo nível de 

sustentabilidade da dimensão econômica, já que o sistema da economia interna não consegue 

atender a todos. 
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Quadro 6. Correlações de indicadores de sustentabilidade ambiental na dimensão econômica, com os indicadores do ecofeminismo. 

Indicadores de 

Sustentabilidade 

Ambiental na dimensão 

econômica 

Indicadores do ecofeminismo 

Valorização 

da beleza 

Apoio aos 

membros com 

necessidades 

especiais 

Trabalho 

prazeroso 

Rituais que 

marcam a 

transição dos 

ciclos da vida 

Planejamento de 

atividades de 

acordo com os 

ciclos naturais 

Práticas 

espirituais de 

conexão com a 

Terra 

Celebração da 

vida e do amor 

Satisfação das 

necessidades básicas 

,626** ,258 ,381* ,029 -,229 -,223 ,534** 

Desigualdade econômica ,648** ,501** ,508** -,009 ,031 ,178 ,528** 

Oportunidades de mão de 

obra local 

,320 -,163 -,040 -,021 -,105 -,232 ,143 

Serviços e recursos 

internos 

,393* ,489** ,383* ,068 ,122 ,010 ,444* 

Atividades para geração 

de renda 

,578** ,237 ,594** ,008 ,166 ,127 ,590** 

Oportunidades para os 

jovens 

,608** ,229 ,332 ,032 ,175 -,027 ,544* 

**. Correlação é significante ao nível de 0.01. 

*. Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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Já na dimensão dos recursos naturais, as correlações não são sistemáticas como nas 

duas dimensões anteriores. Neste caso, os indicadores do ecofeminismo que mais interferem 

na sustentabilidade são os de valorização da arte, beleza e estética que estão correlacionados 

com o aumento da matéria orgânica no solo, devido ao grande investimento da comunidade 

com relação à jardinagem, paisagismo e plantio de diferentes espécies pelos espaços, que 

também demonstra que de certa forma há ações para o planejamento para as futuras gerações. 

As práticas espirituais que incentivam a conexão com a Terra contribuem para o fomento do 

pensamento sistêmico que se refletem em ações de reconhecimento do valor intrínseco dos 

recursos naturais, incentivando o cuidado, por exemplo, com os resíduos sólidos, tratamento 

dos efluentes e investimento em bioarquitetura nas construções (Quadro 7). 

Pode-se afirmar ainda, de acordo com os dados, que o baixo nível de degradação do 

solo está intrinsecamente relacionado, dentre outras ações, mas com forte significância com o 

planejamento de atividades da comunidade que levam em consideração os ciclos naturais, 

como é o caso, dos plantios e colheitas de acordo com as luas e as estações do ano. 

Conclui-se, portanto, que os indicadores de ecofeminismo, além de estarem presentes 

no dia-a-dia da comunidade de Piracanga, são também relevantes para se entender as práticas 

de sustentabilidade ambiental na comunidade. 
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Quadro 7. Correlações de indicadores de sustentabilidade ambiental na dimensão dos recursos naturais, com os indicadores do ecofeminismo. 

Indicadores de 

Sustentabilidade 

Ambiental da dimensão 

dos recursos naturais 

Indicadores do ecofeminismo 

Valorização 

da beleza 

Apoio aos 

membros com 

necessidades 

especiais 

Trabalho 

prazeroso 

Rituais que 

marcam a 

transição dos 

ciclos da vida 

Planejamento de 

atividades de 

acordo com os 

ciclos naturais 

Práticas 

espirituais de 

conexão com a 

Terra 

Celebração 

da vida e do 

amor 

Preocupação com 

equilíbrio ecológico 

,073 ,234 ,355 -,052 -,066 -,020 ,043 

Crescimento de Matéria 

orgânica no solo 

,383* ,364 ,689** -,083 -,154 ,076 ,367* 

Nível de degradação do 

solo 

,200 ,428* ,298 ,118 ,383* ,224 ,242 

Planejamento para 

futuras gerações 

,382* ,179 ,314 ,116 -,033 ,164 ,234 

Produção interna de 

alimentos  

,225 ,285 ,175 ,045 ,247 ,226 ,243 

Produção orgânica -,314 -,351 -,168 -,111 ,011 -,175 -,260 

Bioarquitetura nas 

construções 

,161 ,326 ,177 ,319 ,041 ,461** ,074 

Tratamento de águas 

residuais 

,283 ,575** ,380* ,240 ,255 ,464** ,464 

**. Correlação é significante ao nível de 0.01. 

*. Correlação é significante ao nível de 0.05. 
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5. Conclusão 

 

Piracanga, a princípio, deu muita ênfase nas relações comerciais, que foram 

necessárias para estruturação física dos espaços, mas hoje enfrenta problemas que estão 

diretamente relacionados a estas relações, como é o caso da divergência ideológica entre os 

diversos grupos existentes e a sensação da existência de “donos” da comunidade que tomam 

as decisões de acordo com seus interesses. 

A visão e a percepção de pessoas pertencentes ao grupo Inkiri e de pessoas não 

pertencentes ao grupo, na maioria das vezes são divergentes e até mesmo opostas, com 

relação a diversos pontos. O que contribui para certa complexidade na hora de descrever uma 

visão geral da comunidade, já que, a depender do foco, se constituem em visões 

completamente diferentes. Mas o que une esses grupos é o objetivo de cada indivíduo de levar 

a vida tendo como principal parâmetro a sustentabilidade em suas múltiplas dimensões. 

No momento estão buscando reaver algumas questões para minimizar as divergências 

ideológicas, por meio da divulgação e abertura para novos membros que já entram sabendo 

das regras e objetivos que regem a comunidade, com isso fazem uma espécie de filtro. Sendo 

assim, Piracanga está em plena formação e construção de sua cultura e organização social e se 

encontra em momento decisivo que, a depender das escolhas de agora, poderão definir um 

futuro sustentável ou não.    

A dimensão dos recursos naturais é provavelmente a mais desenvolvida na ecovila 

estudada, ou pelo menos a mais cuidadosamente planejada. Muitas tecnologias adotadas 

foram baseadas na permacultura, e envolvem a utilização de tratamento separado dos 

efluentes de água cinza e água negra; painel solar para aquecimento de água e geração de 

energia; orientação solar adequada para aproveitamento da luz e do calor natural, amplas 

aberturas, paredes que utilizam técnicas regionais, materiais reaproveitados, dentre outros. A 

produção orgânica de alimentos e investimento em agrofloresta complementam as ações em 

prol desta dimensão.  

A experiência estudada é facilmente enquadrada, enquanto intenção, como uma prática 

de ecovila, segundo seus dois propósitos básicos, que são o de buscar outra forma de 

relacionamento com a natureza, mais integrada e o de constituir uma forma de convivência 

humana sobre bases mais comunitárias e cooperativas.  

  Ao analisarmos a prática frente ao pressuposto, observa-se, entretanto, que no 

momento atual, a ecovila não consegue experienciar todas as dimensões da sustentabilidade. 

As dimensões mais intensamente desenvolvidas na experiência foram a social e a dos recursos 
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naturais, apesar de ainda serem detectadas muitas deficiências com relação à governança e 

planejamento.   

Alguns elementos da dimensão econômica puderam ser colocados em prática na 

construção da ecovila, mas esta dimensão apresenta hoje poucas atividades em curso.  

Já a dimensão social apresentou elementos em ação desde o início das atividades, mas 

não pôde ser observada uma vivência comunitária intensa entre todos os moradores. Fato que 

chama atenção e que não pode deixar de ser destacado é o processo de desarticulação vivido, 

por conta dos conflitos internos que surgiram após a separação dos grupos, comprometendo 

os processos de tomada de decisão. Tal situação contribuiu fundamentalmente para a 

depreciação de algumas propostas, nas diversas dimensões citadas, que, de fato, cobriam boa 

parte das ações apontadas nos indicadores sugeridos.   

Tais fatos, conquanto apontem para a não realização de todo o potencial das propostas 

de ecovilas, não a afastam totalmente do quadro, especialmente se considerarmos as diversas 

modificações que consegue construir frente ao modo de viver e de pensar na sociedade 

contemporânea. É uma experiência que se concretiza materialmente enquanto local de viver 

diferenciado, especialmente nos aspectos ambientais. Pode até haver empreendimentos que 

procurem se harmonizar com o ambiente, mas nenhum deles (excetuando-se os casos de 

outras ecovilas em estágio de constituição) se constrói politicamente articulado, em que cada 

morador se envolve no processo e em que os custos e dividendos são distribuídos, de alguma 

forma, entre os envolvidos.   

Devido a estes elementos, podemos concluir que esta é uma experiência que fornece 

um grande espaço para o aprendizado, permitindo, com isto, a aquisição de conhecimentos 

para o refinamento do quadro analítico de ecovilas, principalmente a partir dos elementos 

apontados na construção das variáveis analisadas nas três dimensões da sustentabilidade 

levadas em consideração para este estudo.   

Pensando num aprofundamento de estudos futuros direcionados, de um lado, para esta 

própria ecovila, e de outro, para o propósito deste trabalho (a interferência da presença de 

indicadores do ecofeminismo para a sustentabilidade ambiental comunitária), e norteando a 

aproximação com outras experiências, podemos lançar elementos que facilitem o 

entendimento do não desenvolvimento de todas as dimensões ou da desarticulação vivida 

mais recentemente pela experiência analisada.  
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A dificuldade parece ter surgido, então, no momento da aglutinação das pessoas para a 

formação da comunidade. Será que elas estavam realmente imbuídas nos ideais de formação 

de uma experiência diferenciada em relação aos moldes da sociedade atual? Qual o nível de  

comprometimento delas com a experiência? Este chegava ao ponto de abrir mão de práticas,  

convicções e outros valores anteriores que não  se enquadrariam na proposta a ser vivida?  

A informação que é de excepcional relevância e aponta para a constatação de que, 

além de todas as vantagens ambientais e sociais que tal experiência pode produzir, ainda há 

uma considerável vantagem financeira. Será que os moradores e/ou fundadores não se 

apoiaram excessivamente neste fator (o econômico-financeiro), e negligenciaram os demais? 

Ou ainda, as pessoas que se aproximaram da experiência buscavam algo mais do que um 

custo menor e um local agradável para viver, em contato com o meio ambiente? 

As análises de presença do ecofeminismo são muito complexas, devem se apoiar em 

diversos conhecimentos teóricos e seguem caminhos ainda desconhecidos na prática para 

termos efeitos concretos imediatos.   

Mesmo assim, as debilidades e perigos de um conceito ainda em formação na prática não 

devem ocultar seus ganhos e potencialidades no sentido de questionar os padrões culturais que 

estão contribuindo para a degradação ambiental e desarticulação comunitária das sociedades 

em geral. 

Com este estudo empíricamente observado na Ecovila de Piracanga, pode-se concluir que 

os princípios ecofeministas estão intrinsecamente conectados com diferentes práticas na 

ecovila, capazes de contribuir para a sustentabilidade ambiental da mesma, se estão presentes 

ou até mesmo para baixar o nível de sustentabilidade quando não estão presentes. 

Trata-se, portanto, de uma reestruturação da dinâmica social, ou seja, uma forma 

diferenciada de como os seres humanos relacionam entre si e como interagem com o seu 

meio. A mudança na essência destas estruturas se refere à importância das ações locais para a 

recuperação e defesa do meio ambiente, plantando a necessidade de novos paradigmas que 

superem os dualismos hierarquizados sobre os que têm construído nossa cultura. Desta forma 

inicia-se o cultivo de relações coloborativas no lugar de relações dominantes, reestruturando a 

noção de poder, uma vez que direciona o pensamento à igualdade política, econômica e 

social. Reclamando a forma particular de ser mulher na estrutura social e das reivindicações 

de igualdade com os lugares privilegiados dos homens na ordem estabelecida. Isto não 

significa a inversão dos papéis e das formas de execução do poder.  
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Princípios do ecofeminismo e práticas da ecovila, ambos numa perspectiva ampla estão 

em consonância com a tentativa de mitigar os impactos ambientais nas suas variadas nuances. 

A pesquisa contribui principalmente para levantar questionamentos, para estudos mais 

aprofundados, relacionados aos padrões culturais que contribuem para o agravamento das 

crises nas diversas estruturas do nosso sistema-mundo. E acima de tudo apontar fios de 

esperança, que já vem sendo tecidos na busca de soluções inovadoras amplamente aplicáveis 

em diferentes contextos de nossa sociedade contemporânea, encontrando aplicações bem 

sucedidas no meio urbano e rural. E ainda, o levantamento de uma nova ética de convivência 

entre as pessoas e seu meio, pautado em valores de cuidado, cooperação e valorização da 

diversidade. Tudo isso porque não basta simplesmente promover tecnologias ecológicas, mas 

sim promover a transformação dos valores para a construção de uma cultura de 

sustentabilidade. Atendendo aos anseios, mesmo que de forma ainda incipiente, este novo tipo 

de organização social, como é o caso da Ecovila de Piracanga, busca soluções para a 

sustentabilidade num nível local. 
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APÊNDICE A – Formulário Estruturado de Indicadores de Sustentabilidade aplicado 

aos representantes das famílias residentes.  

 

Nome: 

Email: 

Quantos membros na família:  

Por quê escolheram morar em Piracanga? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mem Membros Sexo Idade Escolaridade         Ocupação remunerada  

 

Ada      

Renda 

Mensal 

Estado Civil                Profissão Local de origem 

 
Função na ecovila 

 
Tempo de 

residência 

            Membro 1                           
M        Membro 2            
            Membro 3                
M        Membro 4           

Membro 5           

 

Qual é o seu entendimento sobre os conceitos de ecovila e sustentabilidade? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

Você acredita que o projeto de comunidade do qual participa pode ser chamado de ecovila ? Por quê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Indicadores de Sustentabilidade Ambiental 

1. Dimensão Social  

Relações sociais e acesso aos serviços básicos  

Governança, tomadas de decisão, resolução de conflitos, atividades comunitárias, saúde, educação, 

comunicação, transporte, segurança.   

1.1.(Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Para a tomada de decisões importantes e 

administração da comunidade utilizam-se  regularmente procedimentos democráticos e transparentes.  

Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

1.2.(Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os conflitos sociais são facilmente 

resolvidos de forma pacífica dentro da própria comunidade. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

1.3.(Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As crianças podem brincar e passear 

livremente pelas ruas e praças da comunidade. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

1.4.(Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As pessoas da comunidade se conhecem 

e mantêm entre si uma relação de cooperação. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 
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1.5.Como você descreve os tipos de conflitos e/ou violência que ocorrem na comunidade e qual a frequência 

deles? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

1.6. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os espaços existentes para encontros 

comunitários e atividades sociais atendem os desejos e/ ou necessidade da comunidade. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Quais são estes espaços?__________________________________________________ 

1.7. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Encontros sociais de toda comunidade 

e atividades comunitárias ocorrem diariamente. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Que tipo de encontros sociais?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.8. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A atenção à saúde é localmente 

disponível. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

1.9. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A atenção à saúde é facilmente 

acessível. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

1.10. Indique as opções disponíveis para o cuidado da saúde dentro da comunidade:  

a) Saúde Física (   )   

Onde:_________________________________________________________________  

b) Saúde Mental (   )   

Onde:_________________________________________________________________ 

c) Saúde Emocional (   )   

Onde:_________________________________________________________________  

d) Saúde Espiritual (   )   

Onde:_________________________________________________________________  

1.11. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Não aconteceram mortes por 

suicídio / homicídios / abuso de drogas na comunidade. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

1.12. Já houve algum tipo de crime e/ou delito dentro da comunidade? Explique: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

1.13. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Não há incidência de 

enfermidades infecto-contagiosas na comunidade. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Explique:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.14. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) O sistema de comunicação para 

prover regularmente os membros da comunidade com informação interna e externa, realizar intercâmbios 

de ideias e anúncios interna e externamente, atende os interesses da comunidade:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Quais são os sistemas de comunicação interna e externa utilizados pela comunidade?  



114 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

1.15. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Todos os membros da comunidade 

têm oportunidades de conhecerem-se e conversar pessoalmente. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

b) (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Todos os membros têm acesso ao 

serviço regular de correio. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

c) (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Todos os membros têm a 

oportunidade de acesso à Internet. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (   ) 

d) (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Todos os membros têm oportunidade 

de acesso ao serviço de telefonia. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

1.16 (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A comunidade desenvolve relações 

e intercâmbios com  outras comunidades e organizações afins. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

De que tipo?  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

1.17. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) O sistema de transporte oferecido 

na comunidade atende as necessidades dos moradores. Concorda?   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Descreva-o:   

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

1.18. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As oportunidades educativas estão 

disponíveis a todos e são acessíveis dentro da comunidade ou região. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

1.19. A educação disponível na comunidade ou região inclui: (marcar tantos quantos se apliquem e 

determinar o local)   

(   )Educação inicial voltada para atividades pré-escolares ____________________   

(   )Educação básica   _____________________________ 

(   )Desenvolvimento de habilidades vocacionais e de subsistência  _________________  

(   )Formação formal / superior   ___________________________ 

(   )Seminários, programas de grupo de interesses especiais  ______________________  

(   )Programas salutares / atividades extra-escolares para jovens ___________________  

 

2.Dimensão Econômica  
Forças produtivas e capacidade de acesso aos bens e serviços  

2.1. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os membros da comunidade 

conseguem satisfazer suas necessidades básicas de alimentação e moradia. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

2.2. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Se existem desigualdades 

econômicas entre membros da comunidade, existe um sistema que trate da questão. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Explique: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.3. As oportunidades de trabalho abrangem a mão-de-obra local. Concorda: 
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completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

2.4.  Os sistemas econômicos  que  funcionam  na  comunidade  são:  (marcar  tantos  quantos  se  

apliquem  e especificar)  

(   ) suficientes para cumprir as necessidades básicas    

(   )indústrias ecologicamente sustentáveis    

(   )pequenos negócios sustentáveis    

(   )sistemas de intercâmbio e troca    

(   )programas de treinamento / educação   

(   )telecomunicações ou outros trabalhos em casa    

(   )voluntariado - contribuindo com o trabalho    

(   )dias de mercado local    

(   )intercâmbios com outras comunidades e comunidades sustentáveis    

(   ) outros 

2.5. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os recursos / serviços internos da 

comunidade atendem as necessidades da sua família. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

2.6. Quais as atividades de geração de renda disponíveis para os membros da comunidade? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

2.7. As atividades de geração de renda são suficientes e atendem todos os membros da comunidade. 

Concorda? 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

2.8. Os jovens da comunidade possuem oportunidades para desenvolverem seus talentos e habilidades. 

Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

 

3. Dimensão dos Recursos Naturais 

Proteção e restauração ambiental, utilização dos recursos naturais e uso e ocupação do solo  

3.1. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As pessoas desta comunidade se 

preocupam  com  o equilíbrio  ecológico  entre  a localidade e seus recursos naturais. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (   ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Como isto acontece na prática? Explique: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 3.2. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As plantas nativas e a vida silvestre 

desta área:   

a) São protegidas. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (   ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

b) São resgatadas quando prejudicadas por atividades humanas. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (   ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.3. A quantidade de matéria orgânica e cobertura do solo cresce anualmente: (selecionar onde se aplica)   

(   ) em  toda  a região   

(   ) na  maioria  das terras  da comunidade  

(   ) nas  áreas  de produção  de alimentos somente   

(   ) não  há  aumento   

(   ) há diminuição   

 3.4. Anualmente a degradação do solo tem:   
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aumentado (  )   permanecido estável (  )   diminuído (  )   foi erradicada (  )  nunca existiu (  ) 

 3.5. A diversidade de espécies apropriadas para a comunidade está:   

Flora: em aumento (   )   sem mudanças (  )   diminuindo (  )   

Fauna: em aumento (  )   sem mudanças (  )   diminuindo (  )   

3.6. A mudança na saúde em  geral do ambiente com relação ao ano anterior foi:   

Qualidade do Solo:    pior (  )   sem mudanças (  )   melhor (  )   

Qualidade da Água:   pior (  )   sem mudanças (  )   melhor (  )   

Qualidade do Ar:       pior (  )   sem mudanças (  )   melhor (  )   

3.7. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A comunidade planeja 

estrategicamente conservar e diminuir o uso dos recursos naturais considerando as necessidades e 

usufruto das gerações futuras. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

3.8. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os alimentos são produzidos dentro 

da comunidade. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

 Que tipos de alimentos são produzidos dentro da comunidade?  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.9. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os alimentos produzidos 

internamente são cultivados organicamente. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

3.10. Os excedentes são: (marcar tantos quantos se apliquem)   

doados (  )  alimento para animais(  )  reaproveitados(  )  compostados(  )  descartados como lixo (  )  

3.11. É produzido algum alimento para comercialização fora da comunidade?  Quais alimentos e onde são 

comercializados?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.12. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As sementes utilizadas para a 

produção de alimentos são variedades que produzem sementes e preservam a biodiversidade (não-

híbridas),  cultivadas  e intercambiadas localmente. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.13. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Para construir utilizam-se 

materiais:   

a) Naturais / recicláveis. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Que materiais são?  ____________________________________________________ 

b) Materiais reutilizados. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Que materiais são?       

______________________________________________________________________ 

c) De proveniência da região. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Que materiais são?  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

3.14.  (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As construções foram  pensadas  

para  minimizar  as  necessidades  de  energia  e  harmonizar-se  com  o habitat utilizando a bio-

arquitetura. (Espaços comuns, Soluções locais de isolamento térmico , Orientação das construções para 
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ter boa luz, ventilação e conforto térmico, Criação de microclimas favoráveis, Projeto para integrar-se 

com a paisagem, Projeto e planejamento da construção de modo que seja durável). Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.15. Indique qual dos seguintes sistemas é utilizado por sua família e até que ponto?   

a) Reciclagem: vidro, plástico, alumínio, etc.  Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

b) Reutilização. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

c) Consertar ou fabricar coisas (em vez de comprar). Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.16. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A fonte de água é local e 

abundante/ renovável. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

 Qual o sistema de fornecimento de água de sua residência? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3.17. São utilizados os seguintes métodos para economia de água:    

a) Métodos de irrigação que economizam água (gotejamento, aspersão etc.). Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

b) Reutilização de águas cinzas ou de sabão. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

c) Minimizando o uso da água no lar. Concorda:              

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

d) Sistemas que reduzem o fluxo de água utilizada (chuveiros de baixo fluxo, etc.). Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

e) Uso de produtos naturais ou não tóxicos para limpeza, jardinagem, produtos do lar etc. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Quais:  

3.18. Como é feito o manejo de águas residuais utilizados na residência? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.19. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As águas residuais da comunidade 

são tratadas. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.20.  (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As fontes de água que abastecem 

a comunidade permanecem limpas devido ao eficaz tratamento das águas residuais. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.20. A energia consumida em sua residência é gerada de fontes de energia renováveis  (solar,  eólica, 

hídrica, biomassa ou geotérmica) localizadas na comunidade. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Como funciona o abastecimento de energia da sua residência? E da comunidade? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

3.21. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A energia utilizada no lar  é  

minimizada  com  práticas  de  economia,  como  o  desligamento  quando  o utensílio não está em uso, 

temporizadores, compartilhamento de equipamentos, etc.  Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

3.22. Se a madeira é utilizada para abastecimento de energia da residência, como é prevista a reposição da 

mesma? 
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_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Indicadores do Princípio Feminino   

4.Indicadores Sociais do Princípio Feminino  

Igualdade e inclusão social, respeito e valorização da diversidade cultural, étnica, sexual, espiritual, etc.. 

Quem exerce as tarefas de limpeza da sua casa? 

______________________________________________________________________   

Quem lava a louça?_______________________________________________________ 

Quem prepara a comida regularmente?_______________________________________ 

Quem cuida das crianças?__________________________________________________ 

Quem exerce os trabalhos fora de casa?______________________________________ 

4.1. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As mulheres podem circular e se 

expressarem livremente na comunidade. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.2. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As mulheres possuem espaço para 

trocas de experiência e atividades específicas do gênero. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Explique:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.3. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A comunidade valoriza 

conscientemente atitudes de cooperação, os trabalhos em rede, as parcerias. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Dê exemplos: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.4. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Existe a harmonia, o nível de 

cuidado e apoio entre as pessoas da comunidade. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.5. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Existem oportunidades iguais 

disponíveis aos membros da comunidade para desenvolverem  seus talentos. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Essas oportunidades incluem: Descreva-as: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.6. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os membros da comunidade 

possuem oportunidades iguais de se expressarem politicamente. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

 4.7. Os espaços para encontros e atividades culturais atendem perfeitamente as necessidades da 

comunidade. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.8. Indique os tipos e a freqüência de eventos artísticos / celebrações na comunidade:   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

4.9. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os membros dessa comunidade 

convivem facilmente com pessoas que possuem diferentes ideias, e/ou ideologias. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 
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4.10.  O desenho e  a  aparência  da  comunidade  denotam  que  a  comunidade  valoriza  a  arte,  a  

beleza,  a harmonia e as qualidades estéticas. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.11. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) A sabedoria e a experiência dos 

membros mais antigos desta comunidade são vistas como um recurso comunitário e podem ser 

consultados como um orientador do todo. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.12. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Nesta comunidade são levadas em 

consideração as opiniões e especificidades das crianças, adolescentes e idosos nas tomadas de decisão. 

Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Descreva: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

4.13. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação)A diversidade (humana) é 

valorizada e se incentiva como um elemento importante para a saúde global e êxito da comunidade. 

Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.14. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os membros da comunidade são 

livres para celebrar sua conexão com a criação, o divino, o sagrado através de práticas que escolhem.  

Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.15. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) Os membros da comunidade 

compartilham crenças, valores e experiências. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.16. Descreva os tipos de práticas espirituais existentes:  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.17. (Indique o grau de sua concordância para a seguinte afirmação) As instituições da comunidade são 

heterárquicas (não-hierárquicas). Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Explique: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

4.18. A educação e os ensinamentos são demonstrados pelo seguinte: (marcar tantos quantos se 

apliquem)   

(   )Encontros comunitários para intercâmbio de informação e aprendizagem de grupo    

Quem faz?  

___________________________________________________________________________  

(   )Encontros comunitários para discutir e aprender acerca dos erros e fazer intercâmbios para melhorar o 

que está funcionando bem    

Quem faz? 

____________________________________________________________________________  

(   ) Inclusão das crianças no trabalho e atividades comunitárias de todo o tipo   

Que tipo de trabalho ou atividades? 

________________________________________________________  

(   ) Pais e mães se envolvem no processo educativo das filhas e filhos    

(   ) Taxa muito baixa ou nenhuma criança fora do sistema educativo    
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Outros - descreva-os   

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.19. O sistema educativo e métodos de ensino: (Indique o grau de sua concordância para as seguinte 

afirmações) 

a) Conhecem e apoiam as diferenças individuais dos que aprendem (talentos,  atitudes,  interesses,  

limites, etc.). Concorda:    

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

b) Promovem a auto-realização individual. Concorda:      

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

4.20. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os temas e experiências de 

processos democráticos para tomadas de decisões dentro da comunidade se descrevem melhor como:   

a) confortáveis, em harmonia e contribuindo para o bem comum da comunidade. Concorda:    

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

b) uma fonte de dificuldades inter-pessoais e problemas ou desconfortos dentro da comunidade    

nunca (  ) poucas vezes (  ) algumas vezes (  ) na maioria das vezes (  ) completamente (  ) 

 

5. Indicadores Econômicos do Princípio Feminino 

Desenvolvimento em nível local, economia justa e solidária   

5.1. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações)Existe uma distribuição justa de: 

a) Recursos Materiais. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

b) Conhecimento e Informação. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

c) Poder. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.2. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Na comunidade quando é dado 

um valor econômico aos produtos e serviços leva-se em consideração o custo ambiental destes, ou seja, o 

impacto que estes produtos e serviços vão causar no meio ambiente. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.3. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações)Os serviços comunitários, serviços 

domésticos e serviços de cuidado com o próximo são devidamente valorizados e recompensados. 

Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.4. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações)A comunidade apoia 

financeiramente as pessoas que se dedicam para cuidar de crianças. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.5. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações)A comunidade está organizada 

para dar apoio aos membros que se encontram com necessidades especiais (pobres, enfermos, deficientes 

físicos e mentais). Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.6. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações)Os membros da comunidade são 

incentivados a criarem negócios que:   

a) reforcem a economia local. Concorda:     

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

b) tratem seus resíduos. Concorda:       

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

c) promovam os direitos humanos. Concorda:      

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

d) protejam os recursos naturais. Concorda:      
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completamente (   ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.7. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os membros da comunidade 

participam ativamente das atividades comunitárias com cooperação econômica. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

 5.8. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os membros descreveriam seu 

trabalho na comunidade como satisfatório e prazeroso. Concorda:  

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

5.9. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Quando decidiu fazer parte da 

ecovila, você investiu bens materiais no projeto comum. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Exemplifique:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. Indicadores dos Recursos Naturais do Princípio Feminino 

Posturas responsáveis diante do meio ambiente e dos demais seres vivos, relações de interdependência 

entre seres, sociedade e natureza e visão do planeta como organismo vivo 

6.1. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) A comunidade prioriza 

tecnologias de baixo impacto. Concorda: 

Na construção: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

a) Na produção de alimento: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) Na saúde: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Quais tecnologias são essas (na saúde, construção e produção de alimento)? 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) O manejo e a reparação dos 

ecossistemas é uma preocupação da comunidade. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Como estes acontecem? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.3. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Existe dentro da comunidade, um 

compromisso com um propósito maior, visando o bem estar de todos. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

6.4. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os membros da comunidade se 

esforçam para fortalecer as pontes / conexões (visão comunitária) entre si e com a natureza. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

6.5. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os ciclos ou transições da vida 

são celebrados mediante cerimônias e/ou rituais de passagem. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 
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6.6. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os ciclos naturais (estações, ciclo 

da lua, etc) são levados em consideração para planejamento das atividades comunitárias. Concorda: 

completamente (   ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Exemplifique:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6.7.  (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Os membros da comunidade se 

juntam  em  práticas  espirituais  para  conectar-se entre eles/elas e ou a Terra, em um nível profundo de 

consciência. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

6.8.  (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) Esta entidade realiza atividades 

de celebração da vida e do amor  que  abrem  as  mentes  e  os  corações  dos  seus  membros  para  a 

experiência de fazer parte de um todo maior. Concorda:   

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

6.9. (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) O planeta é considerado um 

organismo vivo.  

a) Para sua família: Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (   ) nunca (  ) 

Como isto é representado na prática?_________________________________________ 

b) Para a comunidade: Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 

Como isto é representado na prática?_________________________________________ 

6.10.  (Indique o grau de sua concordância para as seguinte afirmações) As pessoas  da  comunidade  

estão  conectadas  e  vivendo  harmoniosamente com o lugar onde vivem. Concorda: 

completamente (  ) na maioria das vezes (  ) algumas vezes (  ) poucas vezes (  ) nunca (  ) 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista aplicado aos líderes da comunidade.  

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

Data:___________       

Identificação do participante 

Nome: _______________________________________________  

Idade: ______ anos  

Função que exerce na ecovila: _______________________________________________ 

2. Perguntas Gerais: 

2.1. 1.1. Existe um conselho comunitário onde são discutidas questões e/ou problemas de interesse da 

comunidade? Como funciona?  

2.2.1.2. Que critérios são utilizados para que uma pessoa se torne membro da comunidade? 

1.3. Comente sobre o sistema de educação/ visão de mundo/ Casa das crianças/ sistema econômico/ 

permacultura/ Relação centro holístico e comunidade: 

1.4. Como funciona a divisão das tarefas comunitárias? 

3. Perguntas específicas: 

3.1.Você sabe exatamente qual a finalidade e como funciona uma ecovila ? Piracanga pode 

ser considerada uma ecovila? 

3.2.O que é uma comunidade sustentável para você? 

3.3.Você considera  Piracanga  uma comunidade com indícios de sustentabilidade? Por quê? 

3.4.Para você, o que é ecofeminismo? 

3.5.Para você, existe alguma relação entre ecofeminismo e sustentabilidade? 

3.6.Você considera que em Piracanga existe a presença de princípios do ecofeminismo? Se 

sim, como este se apresenta na prática? 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C - GUIA DE VERIFICAÇÃO PARA OBSERVAÇÃO DIRETA  
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 Quanto aos aspectos que  tratam  da  sustentabilidade  RECURSOS NATURAIS,  pode-

se  considerar  que  no  projeto  da Ecovila Piracanga abordou-se no planejamento:  

 1. Qual a área total de vegetação natural preservada e quanto isso representa da área total da 

ecovila ?  

2. No processo de construção das unidades, observa-se os aspectos citados abaixo:   

·  temperatura no verão e no inverno ?     

·  ventilação ?  

·  iluminação ?  

3. Quais as práticas de bioarquitetura foram selecionadas para uso na ecovila ?   

4. Quais as fontes de energia empregadas para alimentar as necessidades dos moradores da 

ecovila ?    

5.  Planeja-se alguma política de consumo, conservação ou utilização do recurso água?  

 6.  Quais as técnicas selecionadas para melhor aproveitamento da água (não proveniente de 

fontes naturais) na Ecovila:  

a) Redução  no  abastecimento  de  água  por  uso  de  água  de  chuva  (p.ex.:  captação  a 

partir de calhas instaladas nos beirais das coberturas e armazenamento em cisternas). No  caso  

dessa  alternativa  ser  considerada,  qual  destino  desse  recurso  (água não potável):  

irrigação/ descarga  de  vasos  sanitários  ou  uso  em  banheiros  (lavatórios,  chuveiro, etc)/ 

lavagem de roupas/ limpeza/ outros. Especificar:___________________________    

b)  Redução no abastecimento de água por reuso de água cinza (sem matéria fecal) após 

tratamento de filtragem e purificação. No caso dessa  alternativa  ser  considerada,  qual  

destino  desse  recurso  (água não potável):  

 irrigação/ descarga  de  vasos  sanitários  ou  uso  em  banheiros  (lavatórios,  chuveiro, etc)/ 

lavagem de roupas/ limpeza/ outros. Especificar:___________________________  

 7. Existe técnica para tratamento da água negra (material fecal) do esgoto na Ecovila ? Em 

caso positivo descrevê-las.   

8.  Como é tratado e qual o destino do lixo na Ecovila?  As técnicas dos 3R´s (redução,  

reutilização  e reciclagem) são usadas sob que forma (p.ex.: coleta seletiva, etc) ?   

9.  Imagina-se alguma técnica de reaproveitamento dos  resíduos  orgânicos  (p.ex.:  uso  de  

composteira para transformação de lixo orgânico na produção de alimentos?  
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10. Existe expectativa de produção orgânica de alimentos no interior ou arredores da Ecovila 

buscando a subsistência da comunidade (permacultura, hortas ou pomares  individuais  ou  

comunitários  para produção de alimentos, temperos, chás, etc) ?   

 

Quanto aos aspectos  que  tratam  da  sustentabilidade  SOCIAL,  pode-se  considerar  

que  no  projeto  da Ecovila Piracanga abordou-se no planejamento:  

 11. Quais são os mecanismos previstos para incentivo às relações entre os membros da 

ecovila ? Existem locais comunitários para encontros dos membros ou atividades  diárias  

projetadas  para  permitir  melhor interação (locais de celebrações, práticas artísticas ou 

espirituais) ? Como funcionam? 

12. Como funcionam os mecanismos de resolução de conflitos e tomadas de decisão na 

comunidade? São legítimos? 

 

Quanto aos aspectos que tratam do ECONÔMICO, pode-se considerar  que no projeto 

da Ecovila Piracanga abordou-se no planejamento:  

13. Como funcionam os mecanismos da economia local? Como é a distribuição de renda? 

14. Existem oportunidades internas para geração de renda individual e coletiva? Como é o 

acesso dos membros com relação aos bens e serviços? 

 

Quanto  aos  aspectos  que tratam do ECOFEMINISMO,  pode-se considerar  que no 

projeto da Ecovila Piracanga abordou-se no planejamento:  

No social: 

15.  Ações de inclusão social são comuns para alavancar a sustentabilidade local.  Quais 

atividades propostas por agentes (membros) da  Ecovila que podem  ser  desenvolvidas  para  

criar  suporte  familiar, educacional, de saúde, profissionalizante aos moradores locais e da 

região?   

16. Que tipo de ações foram planejadas para fomentar cooperação, parceria e trabalhos em 

rede para criar uma comunidade que promove a vida? 

17. Como funciona a atuação de homens e mulheres nas atividades comunitárias? 

18. A beleza e a arte são aspectos que são levados em consideração no desenho, planejamento 

e execução das atividades? 

19. Como a diversidade humana pode ser percebida na dinâmica social? 
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No econômico: 

20. Existem grandes diferenças salariais com relação às diversas atividades remuneradas? 

21.  As pessoas têm acessos igualitários aos bens e serviços? 

22. Existe apoio aos membros com maiores necessidades? 

23. A economia local supre as necessidades dos moradores? 

24. Pratica-se a economia solidária e responsabilidade socioambiental? 

 

Nos recursos naturais: 

25. Em que medida o planeta é considerado um organismo vivo? Como isto se apresenta na 

prática?  

26. A vida é considerada como valor supremo no planejamento das atividades? 

27. Como está representada a interdependência entre as pessoas e os elementos naturais? 
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ANEXO A  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

A pesquisa intitulada “Ecovilas e Ecofeminismo: A Sustentabilidade Ambiental em 

Piracanga – Maraú/ BA” sob minha responsabilidade, a ser desenvolvida na Ecovila de 

Piracanga tem como objetivo coletar informações sobre as relações entre a sustentabilidade e 

o feminino. Para conseguir as informações necessárias será preciso que a pesquisadora more e 

participe da vida da comunidade, realize entrevistas com os moradores, e ainda faça registros 

de imagens através da fotografia. Todas as informações coletadas servirão para descrever a 

realidade da comunidade que vão ao encontro dos objetivos da proposta.  

As entrevistas a serem realizadas envolverão também o preenchimento de 

questionários em que os voluntários dispostos a responderem precisarão despender um tempo 

aproximado de 40 minutos. Fica claro, que somente as pessoas que quiserem por livre e 

espontânea vontade participarão diretamente da coleta de informações, podendo desistir a 

qualquer momento. 

 

Todas as informações e imagens coletadas servirão para uso exclusivo da pesquisa. 

Para a divulgação dos resultados fica garantido o anonimato dos participantes. 

Fica ciente, ainda, que a veiculação das imagens e depoimentos em qualquer meio de 

comunicação será exclusivamente para fins didáticos, de pesquisa e divulgação do 

conhecimento científico sem quaisquer ônus e  

restrições. Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão 

de direitos da veiculação destas imagens, não recebendo para tanto qualquer tipo de 

remuneração. 

Eu, Bárbara Nascimento Flores, responsável pela pesquisa declaro que estou à 

disposição para qualquer esclarecimento em qualquer momento durante a realização dos 

estudos. 

 

 

 

Ilhéus, 05 de março de 2012. 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do Pesquisador Responsável) 
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ANEXO B 

 

 

Constitui-Ação da Comunidade Inkiri 

 

 

1) Os membros da Tribo Inkiri são irmãos e irmãs que ajudam uns aos outros reciprocamente 

com confiança, respeito, aceitação, solidariedade e contínua transformação interna. Todos 

estão comprometidos a dar a oportunidade aos outros de crescer, de alcançar sempre níveis 

mais altos, tendo consciência de que o que está fora de si reflete o nosso interior. 

 

2) Cada membro faz um compromisso de dirigir todo o pensamento e ação para o crescimento 

espiritual e iluminação. Todos estão comprometidos a praticar os 4 Acordos:  

 

- Ser impecável com sua palavra. A palavra tem poder e cria a realidade. A Tribo Inkiri não 

fala pelas costas. As questões são apresentadas sempre para o grupo, nunca para fora. 

 

- Buscar a verdade e a clareza de cada situação ao invés de fazer suposições. 

 

- Não levar nada para o lado pessoal. 

 

- Fazer sempre o melhor que puder, sempre alinhado com o que é espiritualmente correto. 

 

3) Ter total comprometimento, sendo um Guardião, honrando e protegendo o Sonho comum, 

colocando o Bem Supremo da Comunidade Inkiri e de Piracanga antes do interesse pessoal. 

Cada pessoa é socialmente e espiritualmente responsável por seus atos, assim como por tudo o 

que acontece em Piracanga, tendo consciência da constante mudança rumo ao 

aperfeiçoamento e evolução. 

 

4) Os membros escolhem juntar-se à Tribo para trabalhar na criação do Mundo Novo, se 

comprometendo com a ação e falando com as mãos. Aquele que dá uma idéia, pratica esta 

mesma idéia: “Quem fala faz e quem gosta ajuda.” 

 

5) O trabalho tem valor espiritual e é entendido como uma doação de si aos outros. Através 

dele todos participam no progresso e na abundância material e espiritual da Tribo, realizando 

tarefas quando elas se tornam necessárias. Cada membro oferece uma proporção de seu 

trabalho em atividades de interesse comum. Cada tarefa é preciosa e possui a mesma 

dignidade. Comunidade é = trabalho. 

 

6) Os membros da Tribo contribuem com seus próprios recursos, com a sua energia, trabalho, 

tempo e dinheiro e em todos os sentidos para sua própria manutenção econômica e a de toda a 

Comunidade, em harmonia com o princípio da solidariedade. Membros e visitantes são auto-

suficientes e se mantêm financeiramente.  

 

7) Todo membro vive em comunhão com a natureza e as forças sutis que nela habitam, 

honrando a agua sagrada de Piracanga. Todos têm o compromisso de respeitar e preservar os 

recursos e evitar todas as formas de poluição e resíduos, colocando em prática as regras de 

vida adequadas para o desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual harmonioso; 

todos respeitam seu próprio corpo, cuidando e alimentando-se harmoniosamente. Cada um 

garante a limpeza interior e exterior do seu ambiente de vida. 
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8) Os membros da Tribo preparam o ambiente da melhor maneira possível para o nascimento 

e educação das crianças, tanto espiritualmente como socialmente; realizando os partos e a 

educação com base nos valores e acordos estabelecidos dentro da Comunidade. Todos são um 

exemplo positivo para as crianças, incentivando-as a se tornarem indivíduos autônomos e 

livres, dando-lhes todos os instrumentos necessários para se expressar e desenvolver suas 

próprias características e talentos, aplicando orientações pedagógicas da Escola Livre Inkiri. 

Toda a Comunidade cuida das crianças como uma Familia Espiritual. 

 

9) Os primeiros 6 ou 12 meses constam como um período de experiência para os novos 

moradores. Todos aqueles que desejam tornar-se membro da Tribo Inkiri devem apresentar 

um pedido por escrito descrevendo as suas razões e fazendo uma reunião com este fim. Após 

este período caberá a Comunidade definir da integração da pessoa. Um indivíduo deixará de 

pertencer à Tribo por motivos graves ou casos de má conduta tornando impossível continuar o 

relacionamento. 

 

10) A Tribo possui um Lider Inkirível. O lider tem a função de servir e proteger a comunidade 

INKIRI, guiando todos para o Bem Supremo no seu caminho espiritual, além de ajudar a 

garantir a continuidade dos objetivos e da manifestação do Sonho. O lider é elegido de forma 

natural ou mediante votação por todos os membros da TRIBO.  

11) Cada um se compromete a construir, evitando destruir e criticar negativamente; 

aprendendo com as experiências anteriores, respeitando e valorizando o que já foi feito e 

estabelecido. 

 

12) Ver cada conflito ou problema como uma oportunidade de autoconhecimento, 

crescimento espiritual e trabalho interior. Usar o espaço de união para resolução de conflitos, 

desafios, dúvidas, resolvendo as questões sempre dentro da Tribo e abstendo-se de levar para 

fora.  

 

13) Buscar sempre manter sua energia elevada, utilizando-se da alegria, criatividade, bom-

senso, clareza; praticando e valorizando a simplicidade, gratidão, compaixão e perdão à si 

próprio e à todos. 

 

14) As normas executivas da presente Contitui-Ação não podem conter disposições contrárias 

a ela. A Comunidade da Tribo Inkiri se regula pelo Regimento Interno. Em todos os casos 

onde as questões de interpretação dessas normas surjam, o Lider Inkirível adota uma solução 

expressa após consulta. 

 

15) A Tribo se compromete a servir à todos que vivem e amam Piracanga com o foco no 

caminho espiritual e evolução da humanidade. 

16) A Tribo Inkiri tem uma missão espiritual e cada um tem o direito de ter a sua prática 

espiritual livre, sendo individual ou coletiva. 

 

O SONHO 

 

O SONHO da Comunidade Inkiri é uma Missão Espiritual: a missão de 

ESPIRITUALIZAR A MATÉRIA, enraizar o espírito na Terra, criando um Novo 

Mundo através da verdade do espírito, com uma nova forma de viver, pensar e se 
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relacionar, baseados nos princípios espirituais de amor, respeito, evolução e diversidade. 

Temos o compromisso de inspirar a humanidade proporcionando um lugar para Luz e 

Cura, com um espaço sagrado para a vinda e segurança dos seres da Nova Era.  

Temos o compromisso de manter e proteger este lugar onde os sonhos individuais e 

comuns podem ser encontrados e realizados. Um lugar de evolução e crescimento 

constante, sem limites. Onde a vida em comunidade, com o foco no coletivo, não no 

individual, com respeito à natureza e com serviço constante e incondicional, são a base 

de tudo. 
 

 

 

GUIA INFORMATIVO SOBRE PIRACANGA 

 

Para que aproveite melhor sua estadia em Piracanga o(a) convidamos a ler este pequeno guia 

com as informações práticas mais importantes sobre nosso Centro e Ecovila.  

 

 

ÁGUA 

 

A água que todos usamos em Piracanga vem do nosso lençol freático e é testada com 

freqüência. Assim, a água que sai de todas as torneiras é potável e você pode bebê-la sem 

restrições, seja ela das torneiras de seu quarto ou da cozinha.  

Lembramos ainda que a água é um bem muito precioso que precisa ser usado com respeito 

para manter sua abundância e qualidade, então, tente não desperdiçar água na pia, sanitário e 

chuveiro. 

 

ENERGIA 

 

A energia em Piracanga é solar, assim, este sistema tem capacidade limitada, podendo ocorrer 

falta de fornecimento em alguns momentos do dia e da noite. Desta forma, é importante 

poupar energia a consumindo com consciência. Então, ao sair do quarto sempre desligue as 

lâmpadas, não deixe os carregadores de celulares, câmeras e computadores nas tomadas 

quando não houver necessidade e evite trazer aparelhos que exijam muita energia como, por 

exemplo, secadores de cabelo. 

Devido á esta restrição energética nossas acomodações não possuem ventiladores de teto nem 

ar condicionado, mas lembramos que há uma brisa constante que vem do mar, a qual permite 

que a temperatura sempre esteja agradável.  

A água também depende da eletricidade, pois há bombas automáticas que alimentam os 

reservatórios sempre que necessário, por isso, ela deve ser utilizada com moderação, 

principalmente no chuveiro, já que a água deste também é aquecida através de placas solares, 

o que faz com que a água quente seja limitada. Então, tome banho com consciência para que 

todos possam desfrutar de um banho quente. 

Não fornecemos gelo igualmente pelo fato de ser necessária muita energia para gerá-lo. 

Todos os quartos possuem tomadas de 110V. 

Recomendamos que traga lanterna para os momentos em que não houver energia e para que 

possa caminhar a noite, já que não possuímos rede de iluminação externa. 

 

REFEIÇÕES 
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Temos um restaurante central lacto-vegetariano que funciona para café da manhã, almoço e 

jantar, e seu sistema principal é o self-service livre e com moderação. 

Ao se hospedar você tem incluso na diária o café da manhã, para as demais refeições é 

necessário que, ao chegar, combine um pacote na recepção. (Atenção: para alguns grupos 

fechados para cursos todas as refeições já estão inclusas no pacote do próprio curso).   

Pedimos que cada um seja responsável pela limpeza de seus pratos e talheres ao término de 

cada refeição, assim, na área do restaurante oferecemos pias de uso coletivo para que possa 

lavar sua louça. 

Os horários do restaurante são: 

Café da manhã: das 8h às 9h 

Almoço: das 13h às 14h 

Jantar: das 19h às 20h 

Não oferecemos serviço de quarto ou de lanches durante o dia e nos quartos não há frigobar. 

A maioria dos chalés possui cozinha equipada com os utensílios necessários para que, caso 

deseje, prepare sua própria comida, lembrando que é preciso que traga os ingredientes da 

cidade. Então, se for precisar de um chalé com cozinha nos avise com antecedência. 

RESÍDUOS 

 

Reutilizamos ou mandamos para a reciclagem a maior parte de nossos resíduos, por isso 

pedimos que fique atento(a) à separação do lixo.  

Nos banheiros existe uma lixeira apenas para papel higiênico e outra para os demais resíduos 

como fio dental, absorvente, fralda descartável, cotonete, etc. Quando estas estiverem cheias, 

por favor informe na recepção para que enviemos alguém para esvaziá-las. 

Para outros tipos de resíduos como orgânicos, embalagens plásticas e metálicas, vidro, etc., 

pedimos que  também os separem e informe-nos para enviarmos alguém para recolhe-los e 

depositá-los nas lixeiras apropriadas. 

Para os resíduos orgânicos também existem lixeiras para este fim na área de lavagem de louça 

coletiva do restaurante. 

Outra forma de ajudar é reduzir a produção de lixo, então, por favor evite, na medida do 

possível, trazer embalagens ou outros tipos de resíduos para Piracanga. 

 

ROUPAS DE CAMA E LIMPEZA DOS QUARTOS 

 

Para evitarmos o uso desnecessário de água e seu desperdício em nossa lavanderia, roupas de 

cama e toalhas só serão trocadas quando solicitado, mas, por favor, tente pedir só quando for 

realmente preciso. 

A maioria dos chalés possui lavanderia própria para que possa lavar suas roupas, se no seu 

não houver e precisar de uma, nos comunique que disponibilizaremos um local onde possa 

utilizar. 

Deixamos uma vassoura à disposição no quarto para que possa varrê-lo se necessitar. 

 

PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA 

 

Para colaborar com a preservação da natureza em Piracanga uma das coisas que pedimos é 

que utilize apenas produtos naturais, sem químicos, tais como shampoo, sabonete, repelente, 

etc. Assim, para todos os quartos fornecemos sabão de coco natural para banho ou lavagem de 

roupas, bem como vendemos em nossa lojinha vários tipos de produtos naturais a preços bem 

acessíveis. 

 

INTERNET E COMUNICAÇÃO 
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Oferecemos conexão wireless que abrange toda a área do Centro. Para acessar é necessário 

obter uma senha na recepção que será cobrada de acordo com o tempo que irá utilizá-la (min., 

dia, semana ou mês). Durante os horários das refeições não é permitido o uso de notebooks na 

área do restaurante. 

Não possuímos linhas fixas de telefone, somente celular. A operadora de melhor sinal é a 

VIVO. Para as demais operadoras a qualidade do sinal varia de acordo com seu 

posicionamento dentro da área do Centro. Todavia, independente da operadora, o sinal é 

melhor quando há sol, já que a transmissão vem de Itacaré (cerca de 10 km) por meio de 

antena. 

 

TRANSPORTE 

 

Oferecemos serviço de transporte para chagar ou sair de Piracanga por Ilhéus (aeroporto) ou 

Itacaré. Para chegar é importante que agende o transporte logo que fizer sua reserva, e para 

sair, pode também agendar na reserva ou com antecedência mínima de dois dias.  

A viagem de Ilhéus a Piracanga (ou vice-versa) dura cerca de 2 horas, e de/para Itacaré por 

volta de 1 hora. 

Caso deseje fazer uma visita à Itacaré durante sua estadia é também possível utilizar um de 

nossos carros. Informe-se sobre os valores e horários na recepção e reserve com antecedência 

mínima de dois dias. 

Lembramos que também é possível chegar a Itacaré andando pela praia. É uma caminhada de 

1 hora e meia a 2 horas (7 km), e deve ser feita quando a maré estiver baixa. No final do 

caminho pela praia encontrará o Rio das Contas, o qual deverá atravessar de barco para 

chegar na outra margem onde se localiza a cidade. Sempre permanecem barcos no rio para 

que possa fazer esta travessia.    

 

BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 

Por ser um local voltado à cura, limpeza energética e despertar da consciência, aconselhamos 

o não consumo de bebidas alcoólicas nos espaços comuns de Piracanga.  

Se desejar beber deverá trazer a bebida consigo da cidade e consumi-la em seu chalé. Pedimos 

que por favor beba com moderação. 

 

CIGARROS 

 

Sempre que possível a regra é fumar apenas nos espaços afastados das áreas comuns do 

Centro e dos quartos, bem como das casas dos moradores da Ecovila, respeitando as outras 

pessoas e principalmente as crianças e gestantes.  

Os restos de cigarro devem preferencialmente ser levados de volta com os fumantes, caso não 

seja possível, separe-os para serem depositados nos lixeiras de não recicláveis. Nunca jogue 

“bitucas” de cigarro no chão.  

Lembramos ainda que aqui é o lugar ideal para que inicie uma vida mais saudável. 

Para os que não fumam, por favor, comunique aos fumantes se a fumaça o incomodar. 

 

ANIMAIS 

 

Por ser um ambiente natural podem ser encontrados alguns animais como mosquitos, aranhas, 

lagartos, morcegos, formigas e outros animais tropicais de todos os tipos.  
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É importante respeitarmos o espaço dos animais e lembrarmos que este é o habitat natural 

deles antes de chegarmos aqui. Se encontrar com um deles não há necessidade de agredi-lo ou 

apavorar-se, apenas afaste-o e se necessário chame alguém para ajudá-lo(a). 

Utilize o mosquiteiro, será preciso; caso não tenha, peça um. 

Repelentes são recomendados, de preferência os naturais. Velas com efeito repelente também 

são bem vindas. 

 

CÃO DE GUARDA 

 

Temos um lindo cachorro guardião chamado Nestor (fila brasileiro). Ele não traz perigo 

algum mas, por ser um cão de guarda, necessita de um tempo maior para se acostumar com 

pessoas de fora, desconhecidas dele. Então, é importante que não faça carinho nele, mesmo 

que ele faça em você. Caso ele se aproxime, ou você o encontre pelo caminho, siga tranqüilo. 

 

TERAPIAS HOLÍSTICAS 

 

Oferecemos diversas terapias holísticas em nosso Centro tais como, Reiki, Leitura de Aura, 

Cromoterapia, Massagem Profunda, e outras. Informe-se na recepção sobre as terapias 

disponíveis e os valores, e agende uma sessão com no mínimo 1 dia de antecedência (os dias e 

horários variam de acordo com a disponibilidade de cada terapeuta). 

 

OUTROS SERVIÇOS 

 

 Além das terapias holísticas, também oferecemos aulas de surfe, sauna natural, visita guiada 

pela Ecovila, trilhas guiadas pela Mata Atlântica preservada e caiaques para passeios pelo rio 

Piracanga. Informe-se na recepção a respeito dos valores, horários e demais orientações 

necessárias. 

Durante sua estadia podem ocorrer ainda alguns rituais (relacionados a diferentes temas), 

festas e festivais aberto aos visitantes, bem como seminários, cursos e workshops. Fique 

atento ao mural de informações localizado no restaurante e se informe sobre a programação 

na recepção. 

Lembramos que alguns eventos são oferecidos a grupos que vem à Piracanga por meio de 

pacotes fechados, voltados especificamente a estas atividades. Assim, para que possa 

participar é necessário que se programe com antecedência, para que já venha inserido(a) no 

sistema de grupos. Visite nosso site e se informe sobre a programação.  

Possuímos aqui também uma lojinha na qual você encontra roupas, artesanatos, acessórios, 

bijuterias, comodidades e produtos naturais de todos os tipos.  

 

CLIMA 

 

Por estarmos localizados em uma região de clima tropical o sol brilha o ano todo e as chuvas 

são mais freqüentes no inverno (de maio a agosto). Contudo, é sempre recomendável trazer 

agasalhos leves para a noite, quando a temperatura tende a cair, e capas de chuva ou guarda 

chuvas.   

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Aceitamos pagamentos em dinheiro (real, dólar ou euros) e em cheque. Infelizmente não 

aceitamos cartões de débito ou crédito. Transferência também é possível, nosso banco é o 

Banco do Brasil, e há ainda uma conta européia. Informe-se na recepção. 
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VISISTAS À ESCOLA 

 

Pedimos para os visitantes que, por favor, não se dirijam á área de nossa escola nos períodos 

em que estiverem ocorrendo aulas, para não interferir nas atividades. Caso deseje conhecer 

melhor a escola e fazer uma visita, é necessário consultar a recepção e/ou os professores com 

antecedência. 

 

 

Caso surjam dúvidas sinta-se a vontade em nos enviar, estaremos disponíveis para responder. 

Recomendamos que também visite nosso site www.piracanga.com.br , pois lá existem outras 

informações importantes sobre nosso Centro e Ecovila. 

 

Seja bem vindo(a) a Piracanga! 

 

Com carinho, 

 

Equipe Piracanga. 

 

Por uma vida mais ecológica, espiritual e consciente. 

 
 
 
 
 

 

http://www.piracanga.com.br/

