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RESUMO 

O presente artigo, derivado de uma monografia, traz reflexões acerca de comunidades 

desenvolvidas intencionalmente que propõem um consumo alternativo à sociedade de 

consumidores. Pretendemos mapear e analisar as narrativas de consumo que gravitam as 

ecovilas brasileiras, mais especificamente a ecovila Clareando, localizada em Piracaia, 

no Estado de São Paulo. Deste modo, podemos compreender os mapas de consumo 

constituídos acerca do fenômeno das ecovilas, pois acreditamos que práticas de consumo 

têm a capacidade de comunicar modos de ser. O artigo combina pesquisas bibliográfica, 

documental e etnográfica. E autores como Baudrillard Bauman, Braun, Rocha e Szmigin 

nos ajudam a compreender conceitos como: origens do consumo, sociedade de consumo, 

consumo consciente, consumo responsável, Novas Comunidades de Consumo (NCCs) e 

ecovilas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade de consumo e comunicação; Novas Comunidades de 

Consumo (NCC); ecovilas; ecovila Clareando. 

 

 

Introdução 

 Nosso ponto de partida para a escolha do estudo sobre narrativas e práticas de 

consumo que gravitam as ecovilas parte da curiosidade sobre as formas de consumo 

envolvidas em tal realidade. Além disso, buscamos compreender a relação das ecovilas 

com a sociedade de consumo, bem como as razões pelas quais à nossa sociedade atribui-

se tal nome.  
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 Partindo da indagação a respeito da origem do ato de consumir, Tashner (2011) 

considera os efeitos da revolução industrial e a formação do estado moderno francês as 

bases para centralidade do consumo na sociedade atual. Outro fator contribuinte na 

edificação da sociedade de consumidores é o surgimento das grandes cidades onde, para 

Harvey (2006), o exercício principal é acumular capital. Nela a economia se baseia no 

consumo, no excesso e no desperdício (BAUMAN, 2008). Ademais, é interessante 

pontuar que: 

a cultura material e o consumo são aspectos fundamentais de qualquer 

sociedade, mas apenas a nossa tem sido caracterizada como uma 

sociedade de consumo. Isto significa dizer que o consumo está 

preenchendo, entre nós, uma função acima e além daquela de satisfação 

de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os 

demais grupos sociais (BARBOSA, 2010, p. 15). 

Neste sentido, Rocha (2008) sugere que a centralidade do consumo na sociedade 

atual advém de sua fenomenalidade cultural de teor “moderno-industrial-capitalista” 

(p.135) e configura-se como sistema de significação simbólica capaz de traduzir relações 

sociais e transmitir mensagens que, por sua vez viabilizam e comunicam a cultura de 

massa – e, portanto, de consumo – por meio da mídia. Sendo assim, para o autor, 

é neste jogo mágico, envolvendo confecção de mitos e prática de rituais, 

que acontece o consumo, lugar privilegiado para um exercício 

permanente de classificação que, ao estilo de um sistema totêmico, 

fornece os valores e as categorias pelos quais concebemos diferenças e 

semelhanças entre objetos e seres humanos (ROCHA, 2008, p. 137). 

Em contraposição a esse cenário, no qual consumir designa a condição do 

indivíduo de existir na sociedade ou não, emergem vários discursos que propõem 

maneiras alternativas de se pensar e viver. Uma das possibilidades de proposta, segundo 

Ozcaglar (2007), é formada por um 

conjunto de atos voluntários, situados na esfera do consumo, realizados 

a partir da consciência das consequências do consumo julgadas como 

negativas ao mundo exterior, essas consequências emergindo, portanto, 

não da funcionalidade das compras nem de interesse pessoal imediato 
(OZCAGLAR-TOULOUSE, 2007, p. 422-3). 

No Brasil, existem discursos emergentes que vão de encontro com o fenômeno 

descrito acima, pois evocam o modo de moradia e de vida alternativas àquela percebida 

na sociedade de consumo. Caso este das ecovilas, conhecidas como comunidades 

sustentáveis que buscam a autossuficiência. As ecovilas fazem gravitar em seu entorno o 

desejo de buscar o bem-estar através de um modo de vida simples, parecendo sugerir que 
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o não-consumismo e o contato com a natureza são parte do caminho para alcançar tal 

satisfação, segundo reflexão de Borelli (2014). E ainda, para Ricardo Braun (p. 39, 2001), 

ecovilas são “parte de um processo de crescimento espiritual compartilhado”. 

Segundo Campani (2011) tais comunidades foram internacionalmente 

reconhecidas pela primeira vez em 1992, com a encomenda do relatório “Ecovilas e 

Comunidades Sustentáveis” pela organização Gaia Trust da Dinamarca4. E, em 1995, 

foram sistematizadas e popularizadas com o encontro de comunidades sustentáveis na 

Escócia, quando também foi criada a Rede Global de Ecovilas (GEN - Global Ecovillages 

Network), “uma rede crescente de comunidades sustentáveis e iniciativas que conectam 

diferentes culturas, países e continentes” (CAMPANI, 2011, p. 9). É interessante pontuar 

que no Brasil o movimento das ecovilas ainda é incipiente e pouco estudado, tendo em 

vista que, segundo a Global Ecovillage Network (GEN), rede que conecta iniciativas 

sustentáveis no mundo, são apenas 29 ecovilas cadastradas no portal, dentre as quais 

apenas 9 são classificadas como comunidades já estabilizadas.5 

Tendo em vista este cenário, o presente artigo propõe, especificamente, o estudo 

da ecovila Clareando, localizada em Piracaia, São Paulo, afim de esclarecer quais as 

relações entre as práticas de consumo, as narrativas de seus membros e a sociedade de 

consumo.  

 

Novos meios de consumir na sociedade de consumo  

Para darmos início à investigação, pautamo-nos em Baudrillard (2010), fundador 

do termo sociedade de consumo, a fim de compreendermos o funcionamento da lógica 

social contemporânea. Para o autor, o consumo revela-se como um sistema de 

significação e comunicação, equivalendo-se a uma linguagem, por dispor de signos. Tal 

característica propicia um “processo de classificação e de diferenciação social” em que 

os signos, enquanto objetos, se colocam como diferenciadores dentro de um código, 

contribuindo para uma hierarquia (BAUDRILLARD, 2010, p.66). 

                                                 
4 Entidade sem fins lucrativos que apoia projetos sustentáveis em todo o mundo (Fonte: 

http://www.gaia.org/gaia/) 
5 Disponível em <http://gen.ecovillage.org/en/projects/240/all/1> Acesso em 15 de novembro de 2016. 

http://gen.ecovillage.org/en/projects/240/all/1
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De maneira análoga às reflexões de Baudrillard (2010), Bauman (2008) também 

nos ajuda a entender como se engendra a sociedade atual. Para o autor, nela a economia 

se baseia no consumo, no excesso e no desperdício; sendo que a sociedade de consumo 

exclui qualquer opção que não se encaixa no enquadramento que propõe, já que 

“representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo 

de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais 

alternativas” (BAUMAN, 2008, p.71). Assim, por estar enraizado no cotidiano, Peres 

(2014) acredita, reafirmando a tese de Canclini (2005), que o consumo possibilita 

reflexões éticas acerca do seu papel na sociedade, já que “dificilmente alguém conseguirá 

viver sem consumir, principalmente se entendemos o mesmo como um conjunto de 

práticas socioculturais que vão além do mero intercâmbio econômico de bens materiais e 

serviços” (PERES-NETO, 2014, p. 6).  

Neste sentido, o autor, sob a ótica da reflexão ética, sugere que as práticas de 

consumo, ao mesmo tempo que completam lacunas da essência do ser, também geram 

sentimento de culpa, justamente pelas atribuições negativas que carrega. Em suma, Peres 

(2014) conclui que há uma naturalização do discurso de que os bens materiais em excesso 

devem ser evitados. Isso ocorre em função da tradicionalização da visão moralista 

negativa do consumo, a qual o condiciona ao materialismo, quando não ao consumismo. 

Em função disto, a dimensão do consumo como sistema de signos fica desfavorecida 

diante de discursos que consideram o consumir uma atividade contrária às necessidades 

imateriais do ser humano e, portanto, unicamente associada às práticas de consumo 

(PERES-NETO, 2014). 

 Este fenômeno unido ao espírito do tempo do valor da sustentabilidade 

impulsiona, segundo Peres (2014), os questionamentos do consumo sob a ótica da moral. 

E, ainda, afirma, adequar-se ao que define como consumo consciente presume não apenas 

a redenção de valores julgados como negativos, como também a capacidade de comunicar 

à sociedade um diferencial. Sendo assim possível, para o indivíduo, “galgar prestígio, 

eximir-se do fardo de certas responsabilidades e definir o seu círculo de pertencimentos 

junto à mesma” (PERES-NETO, 2014, p. 3). 

Assim sendo, recorremos à Fabri (2015), para salientar que a sustentabilidade, 

conforme também acredita Peres (2014), é um assunto em crescente evidência, devido à 
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“crise socioambiental vivida pela sociedade contemporânea” (FABRI, 2015, p. 7). Para 

Boff  (2012), sustentabilidade pode ser definida como um conjunto de processos 

destinados à manutenção da vida e integridade do planeta Terra. Bem como à preservação 

dos ecossistemas, considerando todos os seus elementos - químicos, físicos e ecológicos 

-, o que garante a reprodução da vida, incluindo não só as gerações do presente como 

também as do futuro, e possibilitando a continuidade da humanidade, de maneira 

potencializadora de suas expressões (apud FABRI, 2015, p. 57). 

Dada a definição do termo, apresentamos uma breve linha do tempo da 

sustentabilidade até os dias de hoje, no que diz respeito ao seu ganho de espaço na pauta 

de eventos, fóruns e acontecimentos mundiais. Para isso nos baseamos em Pereira (2012) 

e Fabri (2015). 

Figura 1 – Linha do tempo da discussão mundial do tema sustentabilidade 

 

Fonte: Autoria nossa, com base nos estudos de Pereira (2012) e Fabri (2015) 

É neste contexto, de intersecção entre a importância generalizada que vem se 

atribuindo à sustentabilidade e a culpa do indivíduo em consumir bens e serviços na 

sociedade industrial de consumo, que começam a surgir discursos de resistência às 

práticas de consumo como uma possibilidade para aliviar tal sentimento. Conforme Schor 

(1999), uma forma alternativa de consumir ganhou força com a “presença contemporânea 

da ecologia como uma meta a ser perseguida por todos” (apud PERES-NETO, 2014). 

Para Peres (2014), são nessas condições que o consumo consciente ganha espaço, pois 

apresenta uma possibilidade de redenção moral e remissão da culpa, ao representar 
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mudanças no mundo independentes do modo de produção vigente àqueles que desejam 

consumir de modo racional (PERES-NETO, 2014, p. 17). 

Peres (2014), se apoia em Szmigin e colaboradores (2009) para definir o consumo 

consciente como um “comportamento relacionado a atitudes éticas” (PERES-NETO, 

2014, p. 10). Além disso, para o autor, a simplicidade voluntária está calcada na redução 

do consumo material, sendo esta a moral positiva do ato de consumir: “é o termo que 

define aquelas pessoas que livremente escolheram limitar os seus gastos com bens e 

serviços e cultivar mecanismos de satisfação das necessidades a partir de propostas não 

materialistas” (PERES-NETO, 2014, p. 11 apud ETIZIONI, 1998, p. 620). Assim, afirma 

Peres (2014), “não se trata de um movimento anti-capitalista”, mesmo que suas crenças 

se contraponham ao sistema em vigor, “trata-se, em suma, de propor outro estilo de vida 

dentro da sociedade industrial de consumo” (McDONALD et al, 2006, p. 516-517 apud 

PERES-NETO, 2014, p. 11-13). 

Entretanto, de acordo com o Instituto Kairós6, o consumo responsável, 

diferentemente do consciente, intervém na lógica de mercado, já que “esse consumidor 

(um indivíduo, um grupo ou uma instituição) busca alternativas, ajudando a construir 

opções saudáveis, sustentáveis e responsáveis de produção, comercialização e consumo” 

(p. 05), ou seja, dentre outras transformações, propõe um novo modo de funcionamento 

do sistema de produção. 

Além disso, vale ressaltar que Borelli (2014) cita autores em sua investigação que 

nos apoiam na reflexão sobre a diferenciação de outras duas vertentes de consumo 

alternativos ao sistema: o anticonsumo e a resistência ao consumo. 

Em seu editorial para a edição especial do European Journal of 

Marketing, Lee, Roux, Cherrier e Cova (2011) buscam diferenciar 

anticonsumo e resistência ao consumo, atribuindo o primeiro termo aos 

'fenômenos que são contra a aquisição, uso e disposição de certos bens' 

(p. 1681) e o termo resistência ao consumo a respostas opositivas a uma 

prática de dominância no mercado percebida como antagonista ou 

dissonante aos valores do indivíduo opositor. Os autores reconhecem 

interseções entre os dois fenômenos, mas explicam que ‘nem todos os 

                                                 
6 INSTITUTO KAIRÓS; PISTELLI, R. S. S.; MASCARENHAS, T. S. Organização de Grupos de 

Consumo Responsável. Série: Caminhos para as práticas de consumo responsável. São Paulo, O Instituto, 

2011. Disponível em < www.institutokairos.net > Acesso em 12 de fevereiro de 2017. 

 

http://www.institutokairos.net/
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atos de anticonsumo precisam envolver resistência contra uma força 

dominante’ (p.1682) (BORELLI, 2014, p. 27). 

A partir dos autores tratados, vamos optar por, ao longo deste artigo, compreender 

como 1) consumo responsável: práticas de resistência ao sistema vigente através da 

viabilização de dinâmicas coletivas de consumo pautadas em um modo alternativo de 

produção – arcando, eventualmente, com os custos sociais que essas mudanças de estilo 

de vida podem gerar - além de incluir diminuição dos níveis de consumo (simplicidade 

voluntária); 2) consumo consciente: práticas cotidianas de consumo racionais e 

pautadas no conceito de simplicidade voluntária; ou seja, considerando suas 

consequências externas para o meio ambiente, o que implica na diminuição dos níveis de 

consumo, mas não na proposta de novos modos de produção; 3) anticonsumo: conceito 

que não está, obrigatoriamente, condicionado a um movimento de evasão ou que busca 

resistir ao sistema econômico capitalista pós-industrial em vigor, e sim constitui-se como 

um discurso autoquestionador de “mudar o mundo” por meio do consumo, 

considerando o consumismo como vilão e supérfluo - podendo incluir rejeição à compra 

ou uso de certas marcas e categorias; 4) resistência ao consumo: uso das práticas de 

consumo como ferramentas emancipatórias do sistema de mercado dominante - por ele 

ser entendido como antagônico aos valores do indivíduo -, pressupondo mudança de 

comportamentos. 

Tendo em vista estas diversas propostas de consumo, autores como Szmigin 

(2007) e Carrigan (2012) investigam movimentos que visam colocar em prática esta 

transformação da sociedade por meio do consumo, afastando-se do ambiente da 

sociedade de consumo, mas ainda assim inseridos no sistema em vigor. Nomeadas de 

Novas Comunidades de Consumo (NCCs), estas propostas se tornam uma possibilidade 

de eximir-se da culpa gerada por consumir a partir da tradicionalização da visão moralista 

negativa do consumo (PERES-NETO, 2014); 

Entendidas como comunidades de consumo alternativas que não só revelam as 

inadequações do sistema existente, mas principalmente propõem modos de pensar, 

produzir e consumir alternativos, as Novas Comunidades de Consumo (NCCs) podem 

viabilizar o consumo responsável (SZMIGIN et al, 2007). De acordo com outra 

investigação de Szmigin (2007) e Carrigan (2012), juntamente com Moraes (2012), as 

NCCs compreendem tanto discursos e práticas individuais como coletivas, variando de 
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produção orgânica e energia renovável até o descarte consciente do lixo e a redução ou 

revogação do consumo. 

Contudo, Moraes et al (2012) concordam com Castells (2002) e ressaltam a 

importância de objetivos, valores e interesses em comum por parte dos membros de tais 

comunidades, como ainda mais importantes do que a própria viabilidade de tais práticas. 

Tendo em vista que os membros de uma NCC não estão completamente livres de desejos 

individuais, é fundamental pontuar a importância da partilha de um sentimento em 

comum, reinventado e guiado pelo prazer em atingir objetivos éticos coletivos que atuam 

na minimização de incongruências entre os discursos e os comportamentos de consumo. 

Tal consciência coletiva, em graus variados, é fruto dos fundamentos morais e contextos 

sociais destas comunidades (MORAES et al, 2012, p. 105).  

 As NCCs, segundo Moraes et al (2012), devem ser entendidas como espaços 

coletivos que possibilitam facilitar, moldar e gerar novos modos de pensar e agir tanto 

relativos à produção como ao consumo, cotidianamente. Compreendemos, então, que as 

ecovilas se encaixam na definição de NCCs, já que, segundo Borelli (2014), elas são 

classificadas como comunidades intencionais formadas por membros preocupados em 

minimizar os efeitos exteriores de seu consumo, objetivando o baixo impacto no meio 

ambiente, o que indica a existência de um consumo responsável (BORELLI, 2014, p.207). 

Sendo assim, buscamos propor reflexões sobre os possíveis modos de interpretar 

possíveis inconsistências entre as narrativa e as suas práticas de consumo que gravitam a 

realidade destas comunidades, através do nosso objeto de estudo, a ecovila Clareando, 

em Piracaia, Estado de São Paulo; tendo em vista a compreensão de que são importantes 

catalisadoras de um caminho com modos mais sustentáveis de consumo.  

 

Uma etnografia na ecovila Clareando 

A respeito da metodologia utilizada, dentro das possibilidades etnográficas, a 

técnica de observação participante foi escolhida por oferecer “mecanismos capazes de 

apreender os fatos de forma direta e profunda no local, no momento e da forma pela qual 

estas ocorrem”, o que julgamos oportuno para estudar as narrativas de consumo dos 

moradores da ecovila. Assim como se faz imprescindível, neste contexto, “conhecer não 

apenas o discurso e as ações individuais dos sujeitos, mas igualmente o contexto em que 
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o fenômeno ocorre e os sentidos impressos pelos autores envolvidos” (CORREIA, 2009, 

p. 127).  

Antes de avançarmos, julgamos oportuna uma introdução sobre a Clareando. A 

ecovila tem como missão “ser uma comunidade que incentiva o autodesenvolvimento de 

seus integrantes e promover o florescimento de talentos, habilidades e saberes. Cultivar 

o Sagrado, a amorosidade, a simplicidade, a cooperação mútua e com a Terra e celebrar 

a alegria de viver em grupo”7. Atualmente, a Clareando já vendeu todos os seus lotes e 

casas foram construídas, sendo assim, quem se interessar por viver na ecovila, precisa 

alugar casas já existentes. Nesse caso, o maior contato com a comunidade, seguida da 

decisão de visitá-la a fim de avaliar a possibilidade de se tornar morador8, se dá, 

majoritariamente, por meio de vídeos disponibilizados no YouTube que revelam os relatos 

de Hiroshi, o fundador da comunidade.  

  As áreas de dedicação da ecovila relacionam-se à permacultura, bioconstrução, 

recuperação da fauna e flora locais, e desenvolvimento da economia de Piracaia. Há, 

inclusive, atividades disponibilizadas aos visitantes mediante pagamento. Entre elas estão 

as oficinas, com custo aproximado de R$ 280,00, e a visitação, que inclui a hospedagem. 

A divulgação dos eventos e dias abertos à visita do público ocorre no site próprio9 e na 

página da ecovila no Facebook.10 

A comunidade se auto intitula uma ecovila por ser um “condomínio rural que 

reúne pessoas com um mesmo objetivo: viver em harmonia com a natureza, utilizando os 

recursos naturais de forma sustentável. Sua cola é a agenda 21”. Mesmo assim, ainda de 

acordo com seu site11, a ecovila é registrada no cartório de Piracaia - cidade mais próxima 

- como zoneamento rural, extensão da área urbana. Além disso, o terreno foi dividido em 

97 unidades e, por tratar-se de um loteamento residencial, possui “abertura de ruas, 

drenagem de águas pluviais, cascalhamento/pavimentação com bloquetes ecológicos nas 

                                                 
7 Disponível em <http://www.clareando.com.br >. Acesso em 16 de fevereiro de 2017. 
8 Informação adquirida durante pesquisa etnográfica como observador participante em março de 2017. 
9 Disponível em <http://www.clareando.com.br/interno.asp?conteudo=informacoes>. Acesso em 10 de 

março de 2017. 
10 Disponível em < https://www.facebook.com/ecovilaclareando/?fref=ts>. Acesso em 10 de março de 

2017. 
11 Disponível em <http://www.clareando.com.br/interno.asp?conteudo=informacoes>. Acesso em 10 de 

março de 2017. 

http://www.clareando.com.br/
http://www.clareando.com.br/interno.asp?conteudo=informacoes
http://www.clareando.com.br/interno.asp?conteudo=informacoes
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ruas e fornecimento de água, cuja rede de abastecimento é toda feita com canos verdes 

(PPR e PEAD), isenta de canos de PVC”. 

Mesmo tendo características de um condomínio, para construir no lote comprado 

deve-se respeitar condições ambientais esclarecidas no contrato proposto pela Clareando 

ao novo morador. As exigências é que cada casa incorpore sistemas que garantam o 

tratamento da água do esgoto, captação de água da chuva e de energia solar. Em 

contrapartida, estão disponíveis para uso comunitário dos moradores: horta orgânica, 

centro comunitário, pomar, cinco nascentes de água e 81.506,20 m2 de área verde12. 

  Partindo para as observações realizadas em nossa visita, foi possível notar na 

Clareando a existência de um processo de transformação para uma ecovila, que está se 

intensificando no momento atual. O público majoritário da Clareando é formado por 

jovens casais com filhos pequenos que conseguem arcar, inicialmente, com o custo do 

lote – aproximadamente 100 mil reais variando entre 1.000 e 1.400 metros quadrados – 

ou da casa já construída (aluguel em torno de 3 mil reais), além dos custos do dia-a-dia. 

Como fonte de renda mensal (entre 5 e 10 salários mínimos), muitos moradores da 

Clareando alegam alugar o apartamento que antes viviam na cidade e/ou trabalham com 

suas “segundas habilidades”, sendo pagas, em sua maioria, por pessoas que vivem nas 

cidades. Portanto, é possível afirmar que o dinheiro que os moradores usam para se 

sustentar é fruto do sistema externo da ecovila, como é o caso de três entrevistados, uma 

Coach, um publicitário e o fundador, que oferece um acampamento para jovens no 

período de férias.  

Contudo, os moradores da Clareando conforme observado, estão dispostos a 

deixar de depender o máximo do sistema, propondo novos meios de produção e evitando 

contratar serviços que dependam de mão de obra urbana. Optam por não matricular seus 

filhos em uma instituição de ensino, não contratar serviços de manutenção do jardim ou 

construção, e buscam ao máximo comer o que é produzido na ecovila - seja da horta 

própria, do pomar comunitário ou do plantio dos vizinhos. Um fator decisivo para que 

todas essas opções sejam factíveis é o meio em que vivem, dispondo-lhes com espaço, 

tempo, terra e condições climáticas favoráveis ao plantio e outras atividades como 

                                                 
12 Disponível em <http://irradiandoluz.com.br/2015/10/ecovilas-e-comunidades-no-brasil.html>. Acesso 

em 16 de fevereiro de 2017. 
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construir casas ou sistemas permaculturais.  Assim, é possível concluir a existência da 

tentativa desses moradores em praticar um consumo responsável cada vez mais intenso, 

não excluindo diretrizes de consumo consciente, resistência ao consumo e anticonsumo. 

  Outro ponto notado é falta da presença de marcas, em roupas ou acessórios, sendo 

possível depreender que o consumo dos moradores da Clareando, nivelado pelos próprios 

como baixo, possui muita correlação com a compra de produtos que possuam um preço 

bastante justo, por não estarem vinculados a uma marca que considerem de alto valor 

agregado. Além disso, é possível notar que os moradores da ecovila não buscam no 

consumo, e em marcas, status ou reconhecimento social. Pelo contrário, é notado que, 

para viver nessas comunidades, quanto menor o consumo dessas marcas, maior é o valor 

social conquistado perante a comunidade em que vivem. Ainda assim, diante de todas 

essas diferenças no modo de vida, os moradores da Clareando alegam não estarem 

fugindo das cidades.  

 

Considerações finais 

     Após a contemplação de nossos objetivos de a) entender a transformação da 

sociedade a partir da ótica do consumo, b) explicar o conceito de Novas Comunidades de 

Consumo e de ecovilas e c) entender as narrativas e práticas de consumo daqueles que 

vivem em uma ecovila, tratamos de entrelaçar nossas percepções finais. 

  Assim, reafirmamos que cabe às ecovilas o que propõem Szmigin et al (2007): 

são iniciativas de engajamento comprometido em práticas e aprendizados de consumo 

alternativo e, portanto, visionárias de um futuro de consumo mais sustentável, sendo 

constantemente atreladas - considerando a visão de consumidores e produtores - a um 

movimento de anti-mercado, anti-consumo, anti-sistema. Contudo, após nosso estudo de 

inspiração etnográfica, é possível ponderar tal percepção, já que percebemos que, 

coletivamente, tais comunidades prezam por disseminar discursos, práticas e escolhas 

positivas de empreendedorismo em detrimento a colocar esforços efetivos de oposição à 

cultura atual do mercado de consumo.  

  Assim como proposto por Moraes et al (2012) a respeito das Novas Comunidades 

de Consumo (NCC), pudemos constatar que a composição da comunidade de uma ecovila 
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nasce da partilha de um sentimento comum que guia os comportamentos e atitudes de 

seus membros, viabilizando o consumo responsável e, assim diminuindo as 

incongruências entre discurso e prática. Entretanto, ainda, percebemos que, é comum que 

coexista em uma ecovila, juntamente com o consumo responsável, traços de consumo 

consciente, resistência ao consumo e anticonsumo. Ainda assim, é possível concluir que, 

mesmo propondo práticas de consumo e produção alternativas ao modus operandi da 

sociedade de consumidores, as ecovilas não se desvencilham do sistema vigente, 

funcionando, assim como propõem os mesmos autores, um catalisador coletivo da 

incorporação de práticas de consumo e produções sustentáveis no dia-a-dia. 

  Neste sentido, durante nossa pesquisa obtivemos uma amostra de que, de modo 

geral, o movimento das ecovilas pode ser interpretado como contraditório por pontos 

como: a) seus membros acreditam que são viabilizadores de mudanças sociais, entretanto 

constroem um estilo de vida paralelo àquele das cidades, de forma que seus moradores se 

abstém de transformar a “Matrix” positivamente, b) a maioria dos moradores depende 

financeiramente do capital que gira nas cidades, funcionando também como engrenagens 

das mesmas, como é o caso do publicitário e da coach, que trabalham respectivamente, 

com propagandas para a venda de produtos e/ou serviços e com a realização pessoal e 

profissional de cidadãos, c) os moradores da ecovila escolheram melhorar sua qualidade 

de vida escapando da “Matrix”, o que não os impede de usar tecnologias e usufruir do 

meio urbano, como frequentar cinema, teatro e comércio, e d) mesmo representando a 

construção de um sistema que tenta fugir de outro, as questões sociais e econômicas 

encontradas nas grandes cidades parecem se repetir no ambiente das ecovilas, já que não 

é qualquer um que pode optar por viver em uma ecovila (tanto por falta de conhecimento 

quanto por falta de dinheiro e oportunidade); apenas pessoas com recursos financeiros 

conseguem sustentar este estilo de vida, excluindo a maioria. 

  Sendo assim, no meio termo entre o que propôs Bauman (2008) sobre a 

impossibilidade da existência de uma cultura alternativa à da sociedade de consumidores 

e entre o que sugere Peres (2014, apud McDONALD et al, 2006), acerca do pertencimento 

das ecovilas à sociedade de consumo, perfazemos nosso fechamento. Entedemos que o 

modo alternativo de vida proposto atualmente pelas ecovilas se desenrola paralelamente 

ao sistema capitalista pós-industrial e à cultura de consumo, por proporem novas formas 

de consumir. Entretanto, é possível afirmar que o estilo de vida encontrado nas ecovilas 
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só se sustenta porque possui intersecções com a sociedade de consumo – e por isso 

também carrega muitos de seus problemas econômicos e sociais –, principalmente por 

fatores relacionados à renda e tecnologia, o que impede a autonomia completa destas 

Novas Comunidades de Consumidores.  

Outra intersecção existente – reafirmando a tese de Peres (2014) e relembrando 

os estudos de Baudrillard (2010) e Canclini (2005) acerca do caráter, respectivamente, 

simbólico e ético do consumo na sociedade de consumidores – é a instrumentalização do 

consumo responsável como sistema simbólico de afirmação de valores que definem a teia 

de relações sociais a que pertencem os membros de ecovilas. Justamente em função destas 

interdependências não podemos afirmar – como sugerimos na introdução deste trabalho 

– que as ecovilas sejam parte de um movimento de contracultura como define Almeida 

(2010), porque por mais que defendam uma “atitude anti-consumista” revelaram não 

repudiar o lucro e o comércio. 

Finalmente, ainda sim, é importante não excluir a possibilidade de que estas 

comunidades desenvolvam capacidade de autonomia completa do sistema, se tornando 

ideais e modificando a história da sociedade. 
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