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     1) Objetivo:  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as dimensões da sustentabilidade e da gestão 

numa ecovila. Tendo em vista críticas aos atuais modelos de desenvolvimento que não levam 

em conta a dimensão da sustentabilidade, quanto aos modelos organizacionais em sistemas 

sociais que desafiam questões culturais, padronizando modos de vida degradantes ao indivíduo 

e ao meio ambiente, este trabalho coloca a seguinte questão de pesquisa: Como a Ecoaldeia se 

organiza quanto às dimensões da sustentabilidade e da gestão? 

     2) Materiais e métodos:  

A análise foi realizada no Instituto no período de 15 dias através da observação participante e 

entrevistas. Segue o quadro analítico utilizado para avaliar as dimensões da ecovila. 

 

   3) Resultados:  

O Instituto visa 3 projetos principais para promoção do desenvolvimento sustentável: O 

ecocentro, um espaço comunitário onde ocorre as vivências, grupos e atividades propostas pelo 

instituto. A ecoaldeia, que se caracteriza pelo grupo de pessoas que moram definitivamente no 

local. E em um futuro, buscam desenvolver o centro eco-pedagógico, espaço educacional que 



incentiva o conhecimento de práticas sociais para o desenvolvimento sustentável. A ecovila 

segue o modelo de gestão de sociocracia, e os aspectos culturais e sustentáveis que foram 

analisados seguem nos quadros a baixo: 

Aspectos culturais: 

 

Aspectos Sustentáveis: 

 

  4) Conclusões:  

Consegui compreender como foi a história do Instituto e perceber que o contexto em que é 

inserido influência vários fatores e dimensões da comunidade, pois pertence a uma região que 

busca o desenvolvimento sustentável com o programa governamental dos 17ODS para agenda 

de 2030. Demonstra-se nesses fatos o contato intenso que a comunidade tem com o meio 

ambiente, além de atuar e buscar soluções viáveis, exercem participação política na 

comunidade. Segue a figura com a conclusão e a relação das dimensões analisadas nesta 

pesquisa.  



Um modelo de organização de sociedade, para inspirar a administração pública, a propor 

soluções a níveis locais, conforme cada contexto territorial e incentivar parcerias e projetos que 

envolvam as comunidades sustentáveis nas políticas públicas. 

 

 


