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O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito

www.akatu.org.br

Muito além do shopping center
Em Botucatu, interior de São Paulo, um bairro cresceu em torno de
uma nova proposta de agricultura e hoje tem várias atividades de lazer
e cultura por iniciativa dos próprios moradores

A história começou em 1974, com a criação da Estância Demétria, a primeira fazenda de
produtos biodinâmicos do Brasil. Aos poucos, o bairro Demétria, a quinze quilômetros do
centro de Botucatu (SP), foi crescendo com características ao mesmo tempo rurais e urbanas.
Hoje, reúne uma comunidade que envolve agricultores biodinâmicos e orgânicos, comerciantes,
artesãos e moradores de condomínios residenciais. “Esse bairro se caracterizou por ter atraído
pessoas que buscam uma relação de refertilização da terra, da vida no planeta, e ao mesmo
tempo praticam novas formas de convivência social”, conta Marco Bertalot, um dos fundadores
da Estância Demétria e diretor-presidente do Instituto Elo, uma ONG que divulga a Gestão
Empreendedor-Associativa e a agricultura biodinâmica. 

Os princípios da antroposofia — uma ciência espiritualista — que nortearam a criação da
Estância Demétria acabaram influenciando toda a comunidade. “Há um estímulo para que
as pessoas encontrem outros valores na vida. Essas idéias contribuem para a superação
do consumismo”, afirma Bertalot. Ele acredita que um dos grandes fatores de incentivo ao
consumo excessivo é a televisão. É necessário, portanto, encontrar outras formas de lazer e
de cultura. “Todo mundo aqui tem TV, mas não é dependente dela. Aqui há o contato com a
natureza e várias atividades como cursos de dança, coral, escola de samba, capoeira e grupos
de estudo”, diz Bertalot. Essas atividades acontecem por iniciativa dos próprios moradores,
já que o bairro não tem nenhum órgão oficial de gestão ou planejamento.

Essa característica de integração fica evidente na Escola Aitiara, que atende todas as crianças do
bairro — desde os filhos de fazendeiros ricos até os que mal têm dinheiro para comprar roupas.
“Isso é bom não só para as crianças pobres, mas para os filhos dos milionários, porque dessa
maneira a criança não é isolada em situação artificial de conviver só com os iguais. Nessa
escola, ela aprende a lidar com as diferenças e a conviver dentro da realidade brasileira”, afirma
Marco Bertalot. Uma das maneiras de financiar as bolsas concedidas aos alunos carentes é uma
parceria da Aitiara com o Instituto Elo e com mais de 20 estabelecimentos comerciais de
Botucatu. Quando o consumidor faz uma compra, pede um recibo do projeto Integração Aitiara.
O comerciante então doa 3% do valor da compra à escola. Assim, mesmo quem não mora no
bairro pode ser um consumidor consciente e colaborar para que as crianças carentes tenham
acesso ao estudo.

Para saber mais:
• Site do bairro Demétria: www.bairrodemetria.com.br

• Site da Escola Aitiara: www.aitiara.org.br

• Site do Instituto Elo: www.elo.org.br. No site há informações sobre o restaurante e a pousada
Somé, abertos a visitantes e que servem alimentos orgânicos ou produzidos pelos princípios
biodinâmicos. 

• A Estância Demétria,
que deu origem ao
bairro Demétria, foi
fundada em 1974
como a primeira
fazenda de produtos
biodinâmicos do
Brasil.

• O bairro não tem
uma gestão
central e os próprios
moradores organizam
atividades como
cursos de dança,
coral, capoeira e
grupos de estudo.
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