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RESUMO
Esse trabalho apresenta uma discussão em torno das concepções que embasam as construções relativas aos processos educativos e de gestão desenvolvida pelas ecovilas cujo objetivo é compreender a relação destas práticas
com a própria dinâmica de funcionamento das ecovilas.
O trabalho com a educação é fundamental nas ecovilas, pois a estruturação de todas suas práticas de ambientais são aprendidas para serem feitas em coletividade bem como ensinadas para quem busca aprendizagens com as
ecovilas. As práticas educativas das ecovilas, neste trabalho, foram elencadas em alusão ao tripé da sustentabilidade. Entender a relação das práticas educativas e de gestão das ecovilas possibilitara o aprendizado e diálogos do
que esta vivencia, convivência e construção de comunidades intencionais pode conduzir ao desenvolvimento da cidadania coletiva.
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ABSTRACT
This paper presents a discussion on the concepts underlying the buildings relating to education and management processes developed by the ecovillage whose goal is to understand the relationship of these practices with the
dynamics of operation of the ecovillage. Working with education is fundamental in ecovillages, for the structuring of all its environmental practices are learned to be done in community and taught for those seeking apprenticeships
with ecovillages. The educational practices of ecovillages in this paper were listed in allusion to the triple bottom line. Understand the relationship of educational and ecovillages management practices had enabled learning and
dialogue than this experiences, coexistence and construction of intentional communities can lead to the development of collective.
Keywords: educational practices, management, ecovillages.
 

1. Introdução 
Vivenciamos a década Internacional da Educação para o Desenvolvimento Sustentável – DEDS buscando na educação o compromisso com a aprendizagem de se viver de forma mais sustentável. O estilo de vida e os padrões de
consumo resultaram em alterações ambientais insustentáveis, incompatibilizando a sustentabilidade do desenvolvimento com a preservação da disponibilidade e qualidade dos sistemas ambientais.
É no desenvolvimento local, construindo coletivamente práticas e aprendizagens compromissadas com as dimensões da sustentabilidade que gradativamente o mundo está caminhando para o movimento de cidades em transição.
A configuração de arranjos socioprodutivos de base comunitária, na perspectiva do desenvolvimento local sustentável, ganha formas no design de eco-bairro e as ecovilas.
As ecovilas desenvolveram um modo de vida com base em um conjunto de práticas que fazem frente a problemáticas socioambientais como educação, saúde, lazer, transporte, saneamento básico, lixo urbano, segurança,
habitação, dentre outros. Elas estão na lista da  ONU das 100 melhores práticas para o desenvolvimento sustentável. De incentivo a pesquisa em desenvolvimento local sustentável no âmbito nacional, conforme Plano Plurianual –
PPA 2012-2015, o Governo Federal inseriu as políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação – C,T&I,  no centro da estratégia de desenvolvimento sustentável do país.
As ecovilas são formas de viver coletivamente pautado em um modo de vida diferente do modelo insustentável vigente. No entanto, as ecovilas se encontram mais afastadas dos centros urbanos, estando elas desenhadas para os
assentamentos rurais. Elas vêm se destacando como alternativa para este modelo de relação, onde as pessoas que conseguem viver em harmonização com o meio ambiente. Conhecer essas práticas e formas de gestão que
criam alternativas para as suas problemáticas socioambientais é uma oportunidade de aprendizagem
Essas práticas podem ser expandidas a outros tipos de comunidades, como por exemplo, comunidades urbanas. Para isso, o entendimento do funcionamento das ecovilas é fundamental para a adaptação do seu modelo para
outras comunidades.
A questão norteadora é: as práticas educativas das ecovilas se fazem presente em seu processo de gestão? Assim, esse trabalho apresenta uma discussão em torno das concepções que embasam as construções relativas aos
processos educativos e de gestão desenvolvida pelas ecovilas cujo objetivo é compreender a relação destas práticas com a própria dinâmica de funcionamento das ecovilas.
 
2. A Contribuição das Ecovilas no Desenvolvimento Local Sustentável
Diferentemente dos aglomerados urbanos, as ecovilas são “um assentamento de escala humana, multifuncional, no qual as atividades humanas são integradas sem danificação ao mundo natural, de forma a apoiar o
desenvolvimento humano saudável, podendo continuar no futuro indefinido” (GILMAN, 1991). De acordo com a Global Ecovillage Network – GEN (Rede Global de Ecovilas):
“Ecovilas são comunidades rurais ou urbanas de pessoas que buscam integrar um ambiente social assegurador de um estilo de vida de baixo impacto ecológico. Para atingir este objetivo, as ecovilas integram vários aspectos do
projeto ecológico, permacultura, construções de baixo impacto, produção verde, energia alternativa, práticas de fortalecimento de comunidade e muito mais” (GEN, 2014).
Os modelos urbanos e rurais como as ecovilas e os ecobairros tiveram como inspiração as idealizações de cidades igualitárias, verdes, e com propostas de integração cidade e campo, no século XIX (NUNES, 2011). Para um
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maior entendimento das ecovilas, Cunha (2012) apresenta como referenciais teóricos de apoio à compreensão destas experiências a utilização de conceitos ligados à ecofilosofia, o princípio da responsabilidade e a ecologia
profunda, bem como os ligados à antropologia e sociologia econômica, como a economia solidária.
As condições econômicas, políticas e sociais contemporâneas propiciaram o ressurgimento do pensamento associativo e das práticas cooperativas. A discussão de experiências que combinem as vantagens de mercado com as da
produção solidária tem sido um dos focos de criação de alternativas aos modelos econômicos (SANTOS, 2002). O desenvolvimento local está associado, normalmente, a iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade,
articulando as potencialidades locais nas condições dadas pelo contexto (HAVERI, 1996).
A economia popular solidária está pautada na gestão coletiva do trabalhador, tendo como principio um trabalho voltado ao desenvolvimento sustentável para as comunidades. Há um exercício gestionário na promoção da
democracia, da perspectiva do trabalho enquanto a sua natureza solidária, na repartição equitativa dos resultados, e no compromisso assumido pelos sócios na partilha das perdas de forma coletiva. O trabalho assume
características geradoras de emancipação contribuindo para a completa liberdade humana, igualdades e autonomia das pessoas, e a cooperação entre as pessoas (COSTA, OLIVEIRA e MELO NETO, 2006).
Cunha (2012) observou que as práticas das ecovilas podem ser entendidas como sendo de economia solidária, por aderirem aos seus princípios, sendo práticas singulares ao assumirem, enquanto coletivos, características de
empreendimentos econômicos solidários, e também articulando com diversos empreendimentos numa estrutura de rede local de economia solidária.
Atualmente existem muitas ecovilas em atividade no mundo. Das ecovilas mais conhecidas internacionalmente tem-se a ecovila de Findhorn, na Escócia, que foi uma das primeiras a ser fundada no mundo e de onde surgiu o
termo ecovila; Auroville, na India é uma comunidade, que pelas suas dimensões, vem se constituindo como uma ecocidade;  The Farm nos Estados Unidos; Crystal Waters na Austrália; a Los Angeles Eco-Village Intentional
Community é uma ecovila urbana localizada em Los Angeles (GEN, 2014; CUNHA, 2012).
A Ecovila Santa Margarida está em fase de implantação, reunirá 51 famílias no distrito de Barão Geraldo, em Campinas e é considerada a primeira ecovila em área urbana do Brasil. A proposta para as ecovilas urbanas é seguir
modelos de sustentabilidade com atenção nos problemas enfrentados hoje pelas cidades brasileiras (IAU, 2014). Caracterizado como sendo assentamento humano dentro das características de sua própria biorregião e engloba
tipicamente quatro dimensões: a social, a ecológica, a cultural e a liberdade espiritual, combinadas numa abordagem que estimula o desenvolvimento comunitário e pessoal (JANUÁRIO, 2013).
 
3. Educação, Sociedade e Participação
A cidadania se dá no conhecimento, compreensão e apropriação da realidade do espaço local onde se vive, e na participação ativa neste, como cidadãos e profissionais, gerando uma dinâmica construtiva para o desenvolvimento
deste território. Uma cidadania informada é essencial para a democratização do conhecimento territorial e do seu desenvolvimento. E a educação é um caminho para o desenvolvimento local, integrado e sustentável, atuando
numa estrutura de rede compromissada na geração de cidadãos ativos que contribuam para a transformação da sua realidade (DOWBOR, 2011).
A dialética sociocultural contemporânea se revela nos movimentos de encontro e distanciamento. As tensões do binômio eu/ele ou nós/eles é tido como um dos problemas vitais cuja separação das diferenças se dá pelo domínio e
pelo poder de uns sobre os outros. Essa relação de dominação e poder é a maior caracterização desta relação dialética, que para a transformação requer uma mudança de mentalidade para que haja o respeito e a coabitação. As
implicações para a educação residem na transição de uma educação focada na identidade eu – defasada com relação a essa nova realidade marcada pela coabitação das diferenças – para uma identidade nós – atrelado ao
conceito de alteridade como elemento constitutivo da própria identidade/ do eu. E a mudança se dá na passagem do paradigma monológico para o dialógico. As três rupturas essências da modernidade são o estreitamento dos
laços entre cultura e comunicação, a coabitação dos valores e dos interesses, e a emergência da identidade cultural coletiva como uma nova questão política (GOERGEN, 2010). Diante desta discussão, pensar a práxis pedagogia
sobre esta perspectiva é trazer: 
A prática de uma pedagogia comunitária e da criação de espaços de sociabilidades vem sendo uma alternativa para alcançar novas formas de convivência social. [...]. A principal estratégia é a mobilização comunitária a partir do
diálogo com as organizações sociais, visando criar uma rede de solidariedade capaz de transformar a vida dos bairros e mobilizar os moradores na luta pela cidadania, igualdade social e preservação do meio ambiente (NUNES e
SOUZA, 2007).
O paralelo estabelecido entre a racionalidade cognitiva-instrumental e a racionalização cultural e social elucida a perspectiva de mudança proposta para a educação. A primeira racionalidade é a bancária, regida por interesses
econômicos, cujas relações imperam a dialética, é autoritária, cartesiana, fechada em sua tradição, com um forte sistema de crenças limitante, sendo sua identidade constituída enquanto tarefa. A segunda, cultural e social, tem
como proposta uma educação humanista, democrática, voltada para os valores e interesses humanos; sua perspectiva é dialógica, sendo aberta a aprendizagens, críticas e incerteza. O caminho possível está na integração destas
racionalidades, na democratização da práxis pedagógica. A educação é um diálogo permanente do eu com o outro, tendo no procedimento dialógico o desenvolvimento de identidades interativas e includentes (GOERGEN, 2010).
A gestão participativa contribui para o desenvolvimento local por sua essência democrática que promove a inclusão pela participação do coletivo nos processos decisórios. Conforme Nunes, Souza e Sant’anna (2007), a
auto-gestão, que se dá na autonomia e na participação ativa dos atores, representa o maior desafio a ser alcançado na gestão democrática, um reflexo da maturidade da gestão praticada. Os autores também ressaltam que os
movimentos sociais e as empresas solidárias na pratica do cooperativismo e na atuação das redes solidárias tem fomentado esta prática.
Os elementos necessários para que haja condições de realização da autogestão são a auto-análise, a participação, o conflito, a informação e a estrutura. A educação popular surge como uma condição que permeia todas as
demais para o desenvolvimento da autogestão (COSTA, OLIVEIRA e MELO NETO, 2006).
A educação tem um compromisso geracional fundamental com o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade na condução dos saberes. Atua na vida da sociedade nos aspectos do desenvolvimento das forças produtivas e dos
valores culturais, com a dupla função de conservar e de mudar os sistemas. Na educação ambiental, o processo educativo proposto é contínuo e permanente, objetiva a formação de sujeitos capazes de compreender o mundo e
agir nele de forma crítica - consciente.
Assim, em essência a educação ambiental é uma educação transformadora e emancipatória, no desenvolvimento da consciência ambiental. Os paradigmas simbiossinergético sócio-cultural e educativo inventivo favorecem a
construção crítica dos conhecimentos voltados para o aprendizado cooperativo, a escola mais aberta ao "mundo real", resolução de problemas concretos, concepção da pedagogia de projetos interdisciplinares aplicados na
educação ambiental (SAUVÉ, 1997). A Pedagogia Waldorf oriunda da Antroposofia do precursor Rudolf Steiner é um exemplo deste paradigma que tem como base uma educação integral, holística, ambiental e participativa. Esta
pedagogia se faz presente e consonante nas ecovilas.

4. As práticas educativas e de gestão das ecovilas
O trabalho com a educação é fundamental nas ecovilas, pois a estruturação de todas suas práticas de ambientais são aprendidas para serem feitas em coletividade bem como ensinadas para quem busca aprendizagens com as
ecovilas. A educação ecológica tem como abordagem uma educação voltada à sustentabilidade, onde:
Nas décadas seguintes a sobrevivência da humanidade vai depender da nossa alfabetização ecológica – da nossa capacidade de compreender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com eles. Assim, a alfabetização
ecológica, ou “eco-alfabetização”, precisa tornar-se uma qualificação sine qua non dos políticos, líderes empresariais e profissionais de todas as esferas, e deve ser, em todos os níveis, a parte mais importante da educação –
desde as escolas de primeiro e segundo grau até as faculdades, universidades e centros de extensão educacional de profissionais. (CAPRA, 2002, p.240).
Das organizações que estão relacionadas as ecovilas pode-se elencar a GEN e a Gaia Educacion. A Rede Global de Ecovilas – GEN, consultora da ONU para assentamentos sustentáveis, tem em seu processo de formação o
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programa de Educação para o Design de Ecovilas – EDE e o Gaia Education. O EDE foi desenvolvido ao longo de vários anos por um grupo de educadores de todo o mundo Ecovillage e lançado em 2005, em Findhorn, como uma
contribuição oficial à Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável - DNUEDS 2005-2014. A educação Gaia possui uma abordagem holística da educação para o desenvolvimento sustentável,
através da elaboração de currículos para o design sustentável das comunidades, trabalhando em parceria com universidades, ecovilas, agências governamentais e não-governamentais e das Nações Unidas. Os seus programas
educativos são maneiras mais de difundir as suas estratégias e construir redes de apoio e colaboração (GEN, 2014).
A construção de aprendizagens se dá pela própria vivência do processo participativo em suas interações e colaborações com o coletivo. As metodologias participativas são bastante utilizadas em processos formativos e
integrativos das ecovilas. No trabalho em equipe, o uso de métodos, instrumentos e técnicas, que impulsionem o processo de aprendizagem social destacam-se: a moderação; visualização; métodos como o Metaplan e ZOPP,
afeitas ao enfoque participativo; o marco lógico; World Café; Open Space; a investigação apreciativa; o mapeamento socioambiental (BROSE, 2010; CORDIOLI, 2009; JACOBI, 2011).
Uma ecovila tem como base os conceitos de permacultura, que significa uma cultura permamente. No tripé da sustentabilidade é que são relacionadas a seguir as práticas mais permanentes das ecovilas.  
Na dimensão econômica, as atividades relacionadas a maior fonte de renda das ecovilas, conforme Jackson e Svensson (2002), são a de cunho educacional, na difusão de técnicas e tecnologias voltadas para a sustentabilidade.
Outra atividade é o turismo e está muitas vezes é integrada a uma abordagem educacional onde são desenvolvidas vivencias e experiências dentro das práticas que norteiam as ecovilas. A economia também em visões
não-lineares na perspectiva da (re) economia, do voluntariado, no clube de trocas, da solidariedade em si da própria comunidade local que se auto-organiza.
A dimensão social traz a perspectiva do desenvolvimento comunitário, no ativismo local e global, na participação e exercício de sua cidadania. Ao participar da arte de tomada de decisão que afetam os interesses individuais bem
como os coletivos passa a fazer parte de uma jornada de desenvolvimento de habilidades, de compromissos e responsabilidades. O aprendizado da convivência com as diferentes opiniões e nos processos de resoluções de
conflitos, a diversidade dialogada numa atmosfera de confiança. O respeito e a diversidade que existe cultural e espiritual. (GEN,2014).
Na ênfase ambiental, destacam-se a produção local e orgânica de alimentos, no aproveitamento dos resíduos orgânicos, em compostagem e minhocários, criação de hortas comunitárias; utilização de sistemas integrados de
energias renováveis e de baixa pegada de carbono; transportes sustentáveis e solidários; bioconstrução ou construção ecológica das suas unidades, com a utilização de material de baixo impacto ambiental nas construções;
conservação da água,  captação de água de chuva, uso de sistema de tratamento e reuso de esgoto residencial, o uso de banheiro seco; manejo sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade (JORGE, 2008;
JANUARIO,2013).

5. Considerações Finais
Nas ecovilas, as dimensões educação, gestão e o desenvolvimento local se dá em conectividade e complementaridade, tendo diversos aspectos de convergência que revelam contextos de interdependência entre si para
desenvolvimento de cada uma. A vivencia, convivência e construção de comunidades intencionais conduz ao desenvolvimento da cidadania coletiva.
A construção coletiva e colaborativa é que faz das ecovilas uma rede de apoio em todo o mundo. Onde houver uma ecovila haverá princípios da permacultura e da colaboração que podem ser tido como elementos chaves desta
configuração.
A própria dinâmica de funcionamento das ecovilas tem no seu cotidiano o uso de tecnologias sociais e mais limpas, os seus saberes e práticas difundidos. Desde o uso de um banheiro seco, do aproveitamento dos resíduos
alimentares na compostagem e na horta orgânica, na bioconstrução de seu espaço; enfim, são muitas as práticas que vivenciar esse estilo de vida em imersão é compreender na práxis os princípios e diretrizes que norteiam a
ecologia profunda.
A aprendizagem se dá em todas as idades, é pedagógico, andragógico, vem de um movimento de educação viva, que valoriza as relações e as experiências do cotidiano. Entender a relação das práticas educativas e de gestão
das ecovilas possibilitara o aprendizado e diálogos com diversos modelos que poderem avançar em suas relações. 
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