
Título da atividade:
[Estudo de caso]

Atividade:
[Leiam as informações sobre os meios de vida de uma família que vive na
zona rural, em uma Ecovila.

Rafaela tem 12 anos e mora em uma Ecovila, no estado de Goiás, com sua
mãe e seu pai. A geração de renda da família vem da terra e da criação de
animais. Os pais de Rafaela plantam alface, beterraba, aipim, batata, couve,
feijão, frutas, entre outros produtos. Eles também criam galinhas e porcos.
Com a venda dos produtos hortigranjeiros, isto é, as hortaliças, ovos, banha
de porco e frutas, a renda familiar deles gira em torno de R $1 000,00 por
mês. Parte da alimentação da família é suprida pela horta e pelo pomar,
então só compram o que não produzem, gastando com a alimentação
aproximadamente R $400,00 mensais. A água que eles usam é de uma
cisterna, que é captada da chuva e armazenada, assim não há conta de
água para pagar. Como eles geram a própria energia, também não têm
conta de luz. Recentemente, eles colocaram a internet, gerando uma conta
mensal de R$110,00. Como moram longe da cidade, o pai de Rafaela faz
entregas no mercado, gastando mais ou menos R $200,00 por mês com
combustível. Rafaela usa o ônibus da prefeitura para ir à escola. No seu
aniversário, ganhou um computador de seu pai, originando uma despesa
extra mensal com uma prestação de R $75,00. A mãe de Rafaela comprou
uma bicicleta para fazer entrega de ovos; assim, hoje eles pagam também a
prestação da bicicleta de R$56,00 por mês.

Para economizar, os pais de Rafaela só usam adubo orgânico. Eles
valorizam o dinheiro suado, quando vão comprar algo pensam no quanto
precisaram trabalhar para conseguir aquele valor e avaliam se vale a pena
comprar aquilo.

Eles vivem em contato com a natureza, nadam no rio e praticam a pesca
esportiva. A família tem um bom relacionamento com as outras pessoas
que moram na Ecovila, então participam de contação de histórias e
cantorias na vizinhança.
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