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RESUMO 

 

SOARES, Eduardo Vicente. Redes Sociais - protagonismo da multidão e as novas 

formas de promoção do Desenvolvimento Humano e Social: uma análise do Coletivo 

Fuligem de Ribeirão Preto/SP, 2015. 116f.  Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional), Dep. De Pós-Graduação, Centro Universitário de 

Franca, Franca-SP, 2015.  

 

O presente trabalho tem por objetivo descrever o que é e como funciona o Coletivo 
Fuligem de Ribeirão Preto/SP, analisando o processo de desenvolvimento que 
acontece, a partir das suas ações e como acontece este processo na perspectiva de 
seus membros. Neste sentido, procura-se compreender os processos de 
comunicação e a ressignificação do sujeito, através do uso das redes sociais e da 
internet, como meio de organização, debate e conexão dos membros do Fora do 
Eixo (FdE), uma rede de coletivos culturais e de ativismo político-digital, que nos 
últimos anos, ganhou notoriedade em todo o Brasil, da qual participa o Coletivo 
Fuligem. O escopo é aprofundar a compreensão sobre este fenômeno, discutindo o 
conceito de redes sociais contemporâneo, em que, segundo (CASTELLS, 2009) a 
capacidade de criar redes se afirma como a principal forma de manifestação do 
poder na sociedade informacional. Para tanto, sob o molde da etnografia, os dados 
foram coletados por meio de observação participante, sendo realizadas 
posteriormente entrevistas em profundidade com membros do Coletivo Fuligem. A 
análise de dados foi baseada no conteúdo das entrevistas e interpretados com base 
no referencial teórico, que dialoga com conceitos acerca da subjetividade humana e 
o desenvolvimento enquanto processo, onde as pessoas são agentes deste 
desenvolvimento. Desta forma, observou-se que o Coletivo Fuligem é uma 
organização múltipla, de contexto político-cultural, pautada em sistemas próprios, 
regras, conduta e convívio social intenso em rede, o que faz do estudo dos coletivos 
um grande desafio através dessas novas formas de promoção do desenvolvimento 
humano e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: desenvolvimento humano e social; redes sociais; condições 
sociais; coletivos; Fora do Eixo; Coletivo Fuligem  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to describe what is and how work the Coletivo Fuligem from Ribeirão 
Preto/SP, analyzing the development process that happens to from their actions and 
how this happens process towards its members. In this sense, we seek to 
understand the communication processes and the redefinition of the subject through 
the use of social networks and the internet as a means of organization, discussion 
and connection of Fora do Eixo members (FdE), a network of cultural collective, 
political and digital activism, in recent years, has gained notoriety throughout Brazil, 
which participates in the Coletivo Fuligem. The scope is to deepen the understanding 
of this phenomenon, discussing the concept of contemporary social networks, where, 
second (Castells, 2009), the ability to create networks is stated as the main form of 
power of manifestation in the informational society. Therefore, in the mold of 
ethnography, data were collected using participant observation, and later performed 
in-depth interviews with members of the Coletivo Fuligem. Data analysis was based 
on the interviews and interpreted based on the theoretical framework that dialogues 
with the concepts about human subjectivity and the development as a process where 
people are agent of this development. Thus it, was observed that the Coletivo 
Fuligem is a multiple organization, political and cultural context, based on own 
systems, rules, conduct and intense social contact network, which makes the study 
of collective challenging through these new forms of promoting human and social 
development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: human and social development; social networks; social conditions; 
collective; Fora do Eixo; Coletivo Fuligem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução tecnológica trouxe consigo uma mudança radical e 

significativa quando se trata de processos comunicacionais. A internet é atualmente 

o fio condutor e tripé da comunicação global, mediada pelos computadores. Em 

1999, a internet mantinha cerca de 63 milhões de computadores-servidores, 950 

milhões de terminais telefônicos, 5 milhões de domínios do nível 2, 3, 6 milhões de 

sítios da web e era usada por 179 milhões de pessoas em mais de 200 países 

(CASTELLS, 1999). 

Existem milhões de usuários da rede mundial de computadores pelo 

mundo, buscando os mais variados temas possíveis, como comunicação, política, 

sexo, religião e comércio. A internet é considerada o meio mais eficaz quando se 

trata de ‘novas formas’ de relacionamento entre pessoas e na disseminação dos 

mais diversos tipos de informação e ideias. Nesse espaço cibernético, indivíduos de 

todas as crenças e classes encontram espaços diariamente para se relacionar e 

também levantar discussões, prática difícil de ser fomentada apenas 

presencialmente, já que o tempo tem sido o maior vilão do século XXI. E com o 

objetivo de engajar esse ser ‘internético’, torná-lo parte deste universo globalizado, e 

ao mesmo tempo regional, é que estão surgindo movimentos dentro das redes 

sociais, que estão se fortalecendo e se firmando como grupos responsáveis por 

transformações no cotidiano do desenvolvimento político, econômico e social de 

suas regiões. 

Com a globalização e o avanço da tecnologia, o conceito de comunicação 

e informação vêm se transformando. A receita vencedora de 10 anos, provavelmente 

não se mantém a mesma por muito tempo. Os internautas/cidadãos estão se 

tornando mais exigentes. O número de usuários das diversas redes existentes 

aumenta consideravelmente todos os dias. O Brasil foi o país que mais cresceu no 

Facebook, em 2012: saltou de 35 milhões para 65 milhões de usuários cadastrados, 

segundo relatório divulgado pelo site SocialBakers e divulgado na revista Exame de 

janeiro de 2013. No total, 29,7 milhões de brasileiros se cadastraram nesta rede no 

ano de 2012. Por isso, é preciso estudar essa ferramenta de relacionamento e 

compartilhamento de informações, e quais as reais influências e possibilidades de 

utilização para melhorias junto ao desenvolvimento de uma região e local.  
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Mc Luhan (1969, p. 29) diz que “a mensagem de qualquer meio ou 

tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia 

introduz nas coisas humanas”. O mundo está em transformação e a forma de se 

comunicar, é dinâmica e se diferencia de tempos em tempos. Dessa forma, a 

comunicação se volta cada vez mais para o comportamento.  

A internet vem se tornando um espaço mais democrático, em que o 

internauta passa também a contribuir, colaborar e opinar. Ele se torna parte do 

conteúdo, através de suas opiniões, indagações e contribuições que podem apontar 

para uma transformação social. 

   A expressão “nova mídia”, por exemplo, não se refere apenas a uma nova 

maneira de gerar e veicular informação. É uma nova interlocução com o público que 

a consome: 

A nova mídia abarca inclusive a “velha mídia”, uma vez que as novas 
maneiras de fazer e distribuir informação se imiscuíram nas práticas 
daqueles que veiculam seus conteúdos em suportes tradicionais, 
incorporando-as, trazendo para si os novos preceitos e uma nova forma de 
relacionamento com a informação e com o público – interativa e participativa 
(COSTA, 2009, p.16). 

 

Entre essas novas possibilidades e potencialidades que se abrem com a 

cibercultura, está o da abertura de outros canais de comunicação, que permitem 

novos caminhos de mudança social, a partir dos movimentos sociais que surgem em 

rede, processos estes essencialmente comunicacionais. 

Qualquer grupo ou indivíduo pode ter, a partir de agora, os meios técnicos 
para dirigir-se, a baixo custo, a um imenso público internacional. Qualquer 
um (grupo ou indivíduo) pode colocar em circulação obras ficcionais, 
produzir reportagens, propor suas sínteses e sua seleção de notícias sobre 
determinado assunto (LÉVY, 1999, p.239-240). 

 
O digital influencia comportamentos como em outros meios tradicionais. 

Segundo pesquisa divulgada pelo próprio Facebook1, em agosto de 2014, já eram 

1,32 bilhão de usuários ativos, aqueles que acessam sua conta pelo menos uma vez 

por mês. No Brasil, os números também são altos, daqueles que tem acesso à 

internet, 80% utilizam o Facebook, são mais de 89 milhões conectados à rede. São 

51 milhões de usuários. Quanto ao acesso via smartphones e tablets, 55% dos 

                                                 
1 Disponível em: < 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2014/08/22/interna_tecnologia,524623/acesso-

ao-facebook-no-brasil-chega-a-80.shtml>  

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2014/08/22/interna_tecnologia,524623/acesso-ao-facebook-no-brasil-chega-a-80.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2014/08/22/interna_tecnologia,524623/acesso-ao-facebook-no-brasil-chega-a-80.shtml
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usuários de redes sociais no mundo acessam destes dispositivos, totalizando cerca 

de 1 bilhão de pessoas pelo mundo usando redes através dos dispositivos móveis. 

Neste sentido, procura-se elucidar a inserção dessas tecnologias digitais 

e de comunicação em rede dentro do cotidiano, observando os usuários e suas 

práticas sociais frente ao uso da internet através dos chamados Coletivos e como 

eles conseguem construir-se com uma inteligência coletiva, utilizando-se da 

cibercultura e de canais digitais, como um suporte constitutivo e estrutural do 

desenvolvimento da rede. 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho é conhecer e descrever o 

funcionamento dos Coletivos e as suas ações voltadas para o desenvolvimento. 

No primeiro capítulo, aponta-se uma reflexão sobre conceitos de 

desenvolvimento e a particularidade de cada região e seu papel para o 

desenvolvimento. Debate-se ainda o conceito de desenvolvimento social e humano, 

através de teorias de autores ligados à questão da liberdade, da ressignificação do 

sujeito e das pessoas como eixo central dessas mudanças, sendo colocadas em 

primeiro lugar. 

No segundo capítulo, discutem-se as redes sociais enquanto facilitadores 

neste processo de desenvolvimento, com foco no sujeito e a interação social, bem 

como conceitos de convergência e inteligência coletiva. 

Na terceira etapa, contextualiza-se o surgimento e o que são os Coletivos 

Culturais, abordando seu modo de funcionamento e a relação com o 

desenvolvimento. Descreve-se a rotina e o cotidiano do Coletivo Fuligem de Ribeirão 

Preto, buscando compreender como se dão as relações sociais e os modos de 

subjetivação decorrentes deste processo. Levanta-se a contribuição do trabalho do 

Coletivo Fuligem para o Desenvolvimento Regional e refletindo sobre a relação entre 

o virtual e o real nos Coletivos, discutindo como as redes sociais auxiliam neste 

processo, contextualizando o foco no desenvolvimento humano e social como 

agente transformador da sociedade.  

Uma pesquisa qualitativa etnográfica, foi realizada através de entrevistas e 

observação, com membros do Coletivo Fuligem de Ribeirão Preto e estes resultados 

serão apresentados e discutidos no curso do trabalho.  
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1  REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 
 
 

 
Algumas regiões não se desenvolvem como deveriam, ou como os 

cidadãos que ali residem gostariam que fosse (FURTADO, 2000). Isso acontece 

porque cada região tem seu meio próprio de desenvolvimento. Metodologicamente, 

portanto, os indivíduos são levados a observar, serem inerentes ao sistema 

capitalista, conceber que a iniciativa da ação é do econômico (do mercado) e que, a 

partir da ação econômica (do mercado capitalista), ocorra a reação do social. Dessa 

forma, e até mesmo por necessidade do sistema, a esfera da política transforma-se 

na esfera de superação das contradições e resolução de conflitos, ou seja, na esfera 

de mediação entre o movimento do econômico e o contra-movimento do social. 

Para Sorj e Martuccelli (2008), a busca pela coesão social e pela 

democracia seria o caminho para se libertar de anos de colonização e decisões 

traçados pelo Estado, principalmente no que diz respeito aos países latino- 

americanos. A união entre eles poderia nortear a interdependência de suas ações. O 

Estado, como realidade constante no tempo e distante no espaço social, é a chave 

para entender a natureza da dominação política, nos países de colonização antiga, 

como o Brasil. 

Sorj e Martuccelli (2008) afirmam que não se recorreu nem ao mercado 

nem às organizações da sociedade civil, para buscar coesão, mas se exigiu do 

Estado a recuperação de uma de suas funções clássicas, que é cuidar do seu povo, 

causando uma crise de representatividade. A sociedade formada, a partir de 

conceitos mercantilistas, faz com que, mesmo com a expansão do consumo e o 

aumento da fatia da classe média, apresente ao invés de uma satisfação plena, um 

constante estado de insatisfação em massa. Dessa forma, o consumismo acentua a 

individualização dos atores sociais. O resultado é a aceitação implícita da 

desigualdade. 

Para Sorj e Martuccelli (2008), à medida que se procura avançar em 

políticas sociais progressivas, aparecem novos desafios políticos e sociais. Políticas 

que favorecem o acesso dos setores populares à educação e à saúde fazem com 

que setores médios e altos se orientem para o setor privado, causando ainda mais 

uma reprodução da desigualdade. Um segundo efeito negativo é que, à medida em 
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que os setores médios se distanciam dos serviços públicos, eles também perdem o 

interesse por zelar e pressionar pela qualidade desses serviços, enquanto a pressão 

impositiva é vista como uma desapropriação ou uma injustiça, já que não sentem 

que são beneficiados pelos serviços públicos. As consequências disso são a 

deterioração dos serviços, a frustração da classe média, que se vê reduzida a uma 

função de suporte financeiro, e um risco de uma reviravolta fiscal e o surgimento de 

manifestações públicas de massas insatisfeitas com a governabilidade do país 

(SORJ; MARTUCCELLI, 2008).  

Porém, pode-se afirmar que, na busca pelo capital, pode haver um 

aumento exagerado da ganância humana, que vislumbra muito mais uma 

exploração de recursos e pessoas do que o desenvolvimento propriamente dito. 

Bauman (2004) diz que é assustador imaginar os limites dessa ganância humana. 

‘Deus não está somente morto. Os homens querem seu trono.’ Quem seria, 

portanto, o responsável? De acordo com Bauman (2004), seria o próprio homem 

mediante essa (des)configuração do mundo líquido moderno, que se torna cada vez 

mais competitivo. Nos dias atuais, mais do que nunca, o homem necessita de 

produtos pré e/ou fabricados. Até mesmo o tempo livre e as férias são programadas 

por meio de tais produtos impostos pelo mercado.  

Sobre essa dificuldade de amar o próximo, Bauman perscruta a atmosfera 

do relacionamento humano pelo conceito bíblico de amar ao próximo como a si 

mesmo. Segundo Bauman (2004), “o amor próprio é construído a partir do amor que 

nos é oferecido por outros”. Neste contexto de que amor ao próximo também é uma 

busca pelo desenvolvimento, nota-se essa necessidade do indivíduo se tornar ator 

de sua história, um agente de transformação social. Mas sempre existe um poder de 

liberdade, ainda que sutil e modesto dentro de cada indivíduo. Por isso, é relevante 

refletir que o desenvolvimento não precisa necessariamente passar pelo Estado, 

pelo capital, mas sim pelas relações humanas. 

 
1.1  DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
 
 

Nota-se assim que o desenvolvimento depende de uma crescente 

organização social das comunidades regionais. E essa crescente organização 

equivale, diretamente, a um maior envolvimento político nas decisões e definições 
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dos rumos do desenvolvimento regional. Com participação política dos atores sociais 

daquela região, há um desenvolvimento dessas comunidades regionais. (SEN, 

2010). Quanto maior o envolvimento político do povo, maior o desenvolvimento 

desta sociedade. Esses padrões regionais de desenvolvimento, nas suas formas 

cooperadas e associativas, são rotulados, por alguns, de “Capital Social”, como 

afirma Coleman: 

Isso permite que sejam alcançados alguns objetivos que não seriam 
alcançados, por exemplo, “um grupo cujos membros demonstrem 
confiabilidade e que depositem ampla confiança uns nos outros é capaz de 
realizar muito mais do que outro grupo que careça de confiabilidade e 
confiança [...] (apud PUTMAN, 1996). 

 

Nessa forma de organização democrática e participativa, os padrões de 

desenvolvimento, ao invés de serem elaborados exclusivamente por um homem só, 

ou um grupo que visa a interesses particulares, nasce entre os homens que se 

organizam, em um processo onde a troca é fundamentada na cultura dos diferentes 

grupos envolvidos. Por isso, é fundamental dentro de uma sociedade democrática, 

que o indivíduo esteja inserido neste processo, inclusive se respeitando e 

desenvolvendo os valores de cada região. São as necessidades sociais e 

econômicas transformadas em pressões políticas que impulsionam e dinamizam o 

desenvolvimento das regiões. Isto porque a resolução dos problemas sociais e 

econômicos, ou a superação das contradições estruturais, são conquistadas apenas 

à medida em que interessam a certos grupos. 

Sen (2010) preconiza a relevância da participação do indivíduo na sociedade, 

enquanto agente de transformação social, responsável pelo outro. Segundo o autor, 

não é necessário ser devoto, cristão ou espiritualista para entender que é preciso 

“ter a responsabilidade de desenvolver e mudar o mundo em que vivemos” (SEN, 

2010, p. 46). 

O autor afirma que reconhecendo essa nossa condição humana, e sendo 

seres providos de liberdade, temos de repensar nossa postura e as escolhas que 

nos são apresentadas. “Como seres humanos competentes, não podemos nos furtar 

à tarefa de julgar o modo como as coisas são e o que precisa ser feito” (SEN, 2010, 

p. 48). 

Responsabilidade implica liberdade, e vice-versa e ter liberdade para fazer a 

coisa certa impõe a responsabilidade individual. Por isso, a liberdade é necessária e 
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suficiente para a responsabilidade. As ações vão acontecer por meio da reação do 

indivíduo frente às possibilidades de busca pela transformação dentro de um 

coletivo. “O comprometimento social não necessariamente precisa estar ligado ao 

Estado, deve envolver outras instituições organizadas: ONGs, organizações políticas 

e sociais, os meios de comunicação e a sociedade em geral” (SEN, 2010, p. 32). 

Desse modo, vemos que “as liberdades políticas e os direitos civis 

básicos são indispensáveis para a emergência de valores sociais. A liberdade para 

participar da avaliação crítica e do processo de formação de valores é, com efeito, 

uma das liberdades mais cruciais da existência social” (SEN, 2010, p.43).  Vemos 

que o aumento de liberdades políticas e civis é fator decisivo para o próximo passo 

do processo de desenvolvimento. Entre essas, está incluída a liberdade de agir 

como cidadão, que sabe de sua importância dentro da sociedade, influenciando 

outros com suas atitudes e opiniões. 

Sen (2010) segue explicando a diferença que faz a liberdade. Quanto às 

questões sociais, ele afirma que ‘o aumento da liberdade é essencialmente um 

importante fator motivador para avaliar a mudança econômica e social. Segundo o 

autor, é possível substituir o domínio das circunstâncias e do acaso sobre os 

indivíduos pelo domínio dos indivíduos sobre o acaso e as circunstâncias, cujo 

objetivo do desenvolvimento é aumentar o conjunto das escolhas humanas. 

E o que falta atualmente são escolhas. A globalização da economia, o 

inchaço das metrópoles, o alto consumo, o aumento das diferenças e a falta de uma 

reforma política mundial causam o descontentamento das diversas classes sociais. 

Bauman (2009) traz uma reflexão sobre a confiança e o medo na cidade. As 

chamadas ‘aldeias globais’ entraram numa fase histórica, inaugurada no fim do 

século XX. São, nas áreas urbanas, que se concentram as funções mais avançadas 

do capitalismo. E elas vêm configurando um cenário de segregação, onde áreas da 

cidade são restritas a alguns grupos de pessoas, surgindo os guetos voluntários 

(condomínios cercados) e os guetos involuntários (bairros normalmente violentos, 

habitados por pessoas que não têm condição econômica de deixar este território). 

Diante da crescente segregação, o medo passa a predominar na vida das cidades. 

Para Bauman (2009, p. 38), “os ricos tendem a se tornar ainda mais ricos, 

desfrutando as oportunidades disponibilizadas pela ampliação dos mercados, 

enquanto os mais pobres afundam na miséria, destituídos de sistemas”. E a grande 
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questão é se é possível percorrer outro caminho. Fugir deste destino, encontrar 

alternativas que não dependam única e exclusivamente das mãos soberanas do 

Estado. Uma modernização que não seja de cima para baixo, mais que tenha sua 

independência. 

Bauman (2009, p. 41) afirma que “tudo o que foi feito pelo homem 

também pode ser refeito”. Pensando na questão da exclusão de indivíduos distintos, 

principalmente pelas características econômicas, que existem ‘mundos-de-vida’ 

separados, segregados. Se levarmos em conta o ciberespaço, mundo de 

participação social virtual, constatamos que muitos estão fora das redes de 

comunicação e condenados a permanecer neste lugar, segregados pelas novas 

elites globais. As cidades se transformaram em grandes depósitos de problemas 

causados pela globalização.  

E muitas das dificuldades de transformação se dão porque existem 

políticas cada vez mais locais num mundo estruturado por processos cada vez mais 

globais, tal como afirma Castells (1999). 

Neggri e Cocco (2005) levantam uma outra hipótese sobre as dificuldades 

de transformação social na América Latina. Eles discutem o biopoder como grande 

empecilho para mudança, partindo do fato de que o desenvolvimento nos países 

ditos subdesenvolvidos depende de certa soberania nacional, a mando do 

Estado/nação. Este modo tradicional de promover desenvolvimento, segundo os 

autores é pouco eficaz na América Latina, porque não gera emancipação social, 

nem democracia, e muito menos justiça social. 

Pensar o desenvolvimento como algo a ser promovido prioritariamente pelo 

Estado (que na América Latina não está historicamente comprometido com as 

questões de justiça social), torna o sujeito incapaz de reconhecer lutas e forças, que 

poderiam fundar um novo pacto, ou ir além do olhar de mercado e do Estado.  

Nossa cultura de trabalho tem conotações que remontam ao escravismo, 

havendo coação, o que se transforma em dificuldade de desenvolver o mercado 

interno, de modo a perpetuar sempre apenas o bloco conservador: setores 

corporativos, clãs tecnocráticos, oligarquias fundiárias, numa mesma fórmula racista 

e neo-escravista, que utiliza a repressão através da mobilidade da força de trabalho, 

e que em nada valoriza o sujeito (NEGRI; COCCO, 2005). 
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Desta forma, tradicionalmente temos um único sujeito na promoção do 

desenvolvimento: o Estado.  O foco não tem sido a Liberdade, preconizada 

anteriormente aqui por Sen (2010). O horizonte dessa visão estadista é tão somente 

o poder e as relações de capital, desprezando o humano e o social. Uma burguesia 

industrial urbana, com estados oligárquicos rurais arcaicos: um único biopoder, que 

se opõe à potência de luta pela liberdade das forças produtivas (NEGRI; COCCO, 

2005). 

Negri e Cocco (2005) afirmam, ainda, que o Estado não foi o motor do 

desenvolvimento social na América Latina, mas sim seu principal obstáculo, pois o 

pacto oligárquico-corporativo reproduz estratificações do tipo neo-escravista. Eles 

citam como obstáculo à  marcha da liberdade e desenvolvimento,  o mito de Estado 

Desenvolvimentista, que expandiu-se principalmente dentro das ditaduras militares 

que se formaram na América Latina, e cujos princípios eram: crescimento 

econômico, nacionalização ideológica, capital nacional/endividamento externo, a não 

construção de bases sociais sólidas (exclusão sistemática dos serviços públicos da 

base), aumento da pobreza, aumento da dependência externa, Estado patriarcal-

racista e a violenta urbanização das massas rurais. 

Como resultado deste modo de desenvolvimento, observamos as 

condições de vida nas grandes metrópoles no Brasil. Muitas ocupam as primeiras 

posições mundiais em taxas de mortes por homicídio. A violência se tornou igual ou 

maior que a Guerra Civil Colombiana, atingindo principalmente (57,1%) jovens 

negros e pardos entre 17 e 24 anos (NEGRI; COCCO, 2005).  

Dessa forma, entende-se que a construção nacional tem por base a 

exclusão. As grandes elites têm a função de domínio bem definida através do poder 

do mercado. Índios, escravos africanos, mestiçagem, entregues diretamente ao 

político soberano. 

O efeito disso é um Estado que extermina as minorias (em termos de 

poder), modelando os indivíduos a uma massa sem pensamento crítico, em que a 

submissão é a moeda de troca e a desobediência o maior crime. Todo ruído ou 

diferença é incorporada, minimizada, de modo que sua potência de transformação 

seja minada. 
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Segundo os autores, na América Latina a transformação social passa 

necessariamente por uma emancipação através da luta biopolítica contra a exclusão 

sistemática dos pobres, que são em sua maioria negros e pardos. O objetivo da 

resistência indígena e negra no Brasil, é o desmascaramento da democracia racial, 

através de um desmonte da noção de nação e de povo, fazendo uma pressão de 

baixo por uma nova e radical dinâmica democrática. 

Negri e Cocco (2005) provocam ainda com o conceito de multidão e seu 

protagonismo, objeto de nosso estudo. Segundo Negri e Cocco (2005) “multidão é o 

nome de uma imanência, é um conjunto de singularidades.” Ele acredita que à partir 

dessa definição é possível esboçar uma melhor definição ontológica do que resta da 

realidade, no momento em que o conceito de povo é libertado da transcendência. 

Dentro de alguns conceitos de multidão acaba-se por olhar de uma maneira bipolar, 

abstraindo a multiplicidade das singularidades unificando no conceito de povo, 

dissolvendo assim esse conjunto de singularidades (que consiste a multidão), para 

formar uma massa de indivíduos. Ainda segundo Negri e Cocco (2005) “a teoria da 

multidão exige, ao contrário, que os sujeitos falem por si mesmos.”  

Dentro deste conceito de que o indivíduo singulariza e ressignifica suas 

atitudes dentro da sociedade, Existe uma multidão global enamorados pela liberdade 

e ansiosos pela reapropriação de seus espaços e territórios, principalmente pela 

devolutiva de seus poderes constituídos, de ser, estar, amar, transformar, criar e se 

tornarem de novos emancipados, criando o que chamamos de micro revoluções. 

Essa resistência contra a guerra, a miséria e a exploração, pretende ser uma 

resistência a essa assimetria exacerbada, pela busca da liberdade, e pelo sonho de 

tornar a vida mais alegre. “Rebelamo-nos é um fato; e é um fato que através disso a 

subjetividade (não a dos grandes homens, mas a de qualquer um) introduz-se na 

história e lhe dá seu alento (FOCAULT apud NEGRI; COCCO, 2005, p. 69). 

Essa liberdade é sinônimo de uma resignificação de libertação, algo 

experimentado nos processos, e não algo que vem depois, como resultado. No 

Brasil é cultivada a falsa ideia de que primeiro é preciso criar riquezas para depois 

distribuí-la e gerar desenvolvimento. Mas o aumento de riqueza e produtividade não 

têm se mostrado vetor de desenvolvimento humano e social. Atualmente prega-se 

que a única liberdade que se tem é a da força de trabalho. Um exemplo é a 

liberdade do operário fordista inserido na organização capitalista do trabalho, que 



22 

 

consegue enxergar uma possível liberdade deste processo, mas existe ainda uma 

liberdade mais radical, a do êxodo. 

A liberdade do êxodo não é menos liberdade porque se dá em situações 
miseráveis ou desesperadas [...]. A fuga do escravo era, e continua sendo, 
mais livre do que a luta contratual do operário fordista (NEGRI; COCCO, 
2005, p. 71). 

 

Existe uma Marcha da Liberdade que passa por outras esferas, que se dá 

em domínios outros, que não exclusivamente do trabalho e do mercado, e que em 

vários níveis se rebela contra a modernidade. Seria uma espécie de libertação de 

qualquer condição eurocêntrica, burguesa e capitalista, que faz ruir a estrutura de 

biopoder plantada no sangue e na vida cotidiana de qualquer cidadão da América 

Latina.  

Essa resistência, segundo Negri e Cocco (2005), deve conter um plano 

biopolítico, que reinventa nossa democracia, trabalhando contra o capital, ou seja, 

desmontando a subjetividade capitalística. O objetivo é uma nova expressão 

democrática, em que haja a renovação do saber viver em comum e a expansão de 

uma força de transformação presente na multidão e na interdependência. Cria-se, 

então, um novo conceito para o desenvolvimento social e humano: a auto-

administração deste desenvolvimento e a expansão dos direitos sobre a renda e 

sobre o saber. 

Para Castells (2006), a transição da era Industrial para a era 

Informacional, acontece através de vários fatos, que modificam a sociedade em 

todos os âmbitos. Operários e trabalhadores antes vistos como meras forças de 

trabalho, hoje são seres humanos capazes de pensar, refletir e modificar o meio em 

que vivem através do uso de sua inteligência.  

O poder começa a sair das mãos de quem detém riquezas materiais e 

passa a ser direcionado aos detentores de conhecimento, aqueles que possuem 

riquezas intelectuais necessárias e significantes a outros.  

O modo de trabalho passa a ser mais dinâmico e menos mecânico 

comparado à era do capitalismo industrial. 

A reestruturação desse capitalismo teve início a partir do progresso 

tecnológico que ocorreu em meados dos anos 70. Um novo modelo de capitalismo 

impulsionado pelas tecnologias de informação e comunicação surge quando o 

ciberespaço passa a ser visto como ambiente propício às trocas e começa a 
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explorado por pessoas e instituições fora do âmbito militar. Nesse modelo, 

denominado por Castells (2006) de Informacionalismo, a produção capitalista passou 

a ter maior flexibilidade e descentralização, o desenvolvimento da economia antes 

baseada no industrialismo, passa a ser informacional. Para uma sociedade baseada 

no capitalismo industrial, o importante é o crescimento econômico e a maximização 

da produção. Em uma sociedade baseada no informacionalismo o fundamental é a 

busca por conhecimento e processamento de informação, a acumulação do 

saber com vistas ao desenvolvimento tecnológico. Portanto, introduz-se a 

valorização do ser humano em si e não com base em suas características e aptidões 

físicas. Castells ressalta que: 

Conhecimento e informação são elementos cruciais de todos os modos de 
desenvolvimento, visto que o processo produtivo sempre se baseia em 
algum grau de conhecimento e no processamento da informação. Contudo, 
o que é específico ao modo informacional de desenvolvimento é a ação de 
conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como principal fonte de 
produtividade. (2006, p. 52-53). 

 
Trata-se de agir de baixo para cima, do micro para o macro, através das 

pequenas comunidades, dos pequenos grupos, com atitudes e pensamento livres 

dessa velha subjetividade.  A busca dessa liberdade está sendo despertada pela 

humanidade no século XXI, mesmo que, de forma intermitente e microscópica. 

Giardelli (2011, p. 21) afirma que a democracia da comunicação virtual 

pode ser um poderoso vetor de mudança nos nossos tempos “Estamos começando 

a viver a era da participação e do compartilhamento, em que o que é trocado por 

pessoas de todo o planeta levará a aldeia global a outro patamar. É o momento de 

repensar as relações humanas e de realinhar a nós mesmos, os indivíduos digitais 

(GIARDELLI, 2011, p.22). 

Não é possível afirmar ainda se a revolução que vivemos hoje é 

semelhante à francesa, à industrial ou à antropológica. Mas o homem virtual hoje já 

se torna protagonista do tempo da substituição da era industrial, da economia de 

produção, pela era do conhecimento coletivo, através da distribuição de conteúdo, 

compartilhamento de pensamentos e união de comportamentos em torno do bem 

comum. 

Antes, estávamos sozinhos, tentando mudar o que está aí. Hoje, os 
esforços são conjuntos. [...] vivemos o começo do tempo da 
generosidade coletiva, que refundará as formas de fazer educação, 
negócios, política, arte, ativismo, com todos os choques genuínos 
desse hiato de séculos e de gerações (GIARDELLI, 2011, p 20). 
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Este mundo conectado, compartilhado e em rede está repensando o 

poder, a força de trabalho, a competição, os modelos de negócios, o estilo de vida, a 

continuidade do planeta, as novas possibilidades, os mercados, o capitalismo 

criativo, a inovação acelerada e os pilares de uma nova sociedade, que está para 

surgir.  

Dentro deste contexto, entende-se que as novas mídias ampliam as 

possibilidades de conhecer o próprio universo, ampliando aquelas informações 

passadas pela mídia tradicional. Por isso, que o maior avanço que já constatamos 

no século XXI, segundo Giardelli (2011), não é o digital. É o social e o moral. O que 

colabora e permite esta resignificação do sujeito enquanto protagonista dessa nova 

história é o engajamento nestes movimentos de participação social, que muitas 

vezes surgem primeiramente nas redes sociais para depois atravessarem as 

muralhas virtuais e alcançarem as ruas das cidades. 

Para tanto, segundo o autor, é preciso repensar comportamentos, 

atitudes, ações. O mundo está em transformação, para isso é preciso essa 

metamorfose, ou seja, uma nova origem, onde novos começos, invisíveis, marginais, 

às vezes com pouca sintonia, dispersos, mas que podem tomar conta de um novo 

pensamento, através da subjetividade humana. Tudo deve recomeçar.  

Essa efervescência de ideias e quebras de paradigmas está aí se 

multiplicando diariamente em iniciativas locais, seja na busca econômica, política, 

social, étnica de busca por uma nova construção da vida. 

Guattari (2009, p. 74) preconiza um modo de transformação, que não se 

trata mais de uma luta de classes sociais, ou apenas uma busca de contentamento 

temporário, mas sim de uma mudança nas subjetividades. 

Passa a ser concebível que a nova referência ecosófica indique linhas de 
recomposição das práxis humanas nos mais variados domínios. Em todas 
as escalas individuais e coletivas o que se refere a vida cotidiana e quanto a 
reinvenção da democracia, debruçando cada vez mais sobre os dispositivos 
de produção de subjetividade no sentido de uma resingularização individual 
e/ou coletiva ao invés do ir no sentido de uma usinagem pela mídia 
sinônimo de desolação e desespero” (GUATTARI 2009, p. 77). 

 

Há a necessidade de uma reorganização das práticas sociais e individuais 

que foram agrupadas, pelo autor segundo, as três rubricas complementares - a 

ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental. O objetivo é a busca de 
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uma micropolítica focalizada no destino da humanidade, através da invenção de 

novos meios para a continuidade da vida. 

Dessa forma, inferir o desenvolvimento sem nos tornarmos escravos da 

tecnologia e do consumo, como zumbis robóticos apenas das necessidades 

econômicas. Assim, Guattari (2009, p. 73) afirma que “A subjetividade é uma meta a 

ser alcançada, uma reconstrução das engrenagens sociais, que vai adquirindo 

autonomia e articulando o resto da sociedade.” 

Com isso, a noção de interesse coletivo é ampliada, tornando-se  um 

processo para a transformação em conjunto da sociedade. O equilíbrio natural vai 

depender cada vez mais dessas intervenções humanas. É o que Guattari chama de 

singularização da subjetividade. 

Para Guattari (2009), a sociedade vive um momento progressivo de 

degradação humana, no que se refere ao desequilíbrio ecológico em todos os níveis. 

Existe uma padronização de comportamentos, em que estereótipos de padrões de 

famílias seguem numa vida familiar e conjugal ossificada. As relações de 

vizinhanças foram reduzidas a mais pobre expressão de convivência social. 

Ainida segundo Guattari (2009), torna-se cada vez mais necessário 

descentralizar os focos de poder das estruturas de produção de bens e serviços para 

estruturas produtoras de signos e sintaxe e de subjetividade, principalmente pelo 

intermédio de quem exerce o controle sobre a mídia e os meios de comunicação de 

massa. Por isso, enfrentamos os sindicatos e partidos, que lutam em princípio para 

defender os interesses dos trabalhadores e dos oprimidos, apenas reproduzindo em 

seu meio discursos vagos de liberdade de expressão e de inovação. Com isso, não 

desaparecem apenas as espécies, mas também as palavras, as frases e os gestos 

de solidariedade humana (GUATTARI, 2009). 

Para o autor, a questão que se apresenta aqui é a maneira de se viver 

daqui em diante sobre este planeta. Por isso, Guattari (2009) propõe a Ecosofia: 

uma articulação ético-política entre os três registros ecológicos: o meio ambiente, as 

relações sociais e a subjetividade humana. Essa proposta consiste em sair do 

domínio e da gestão exclusiva da economia e do lucro, partindo de uma gestão mais 

coletiva para orientar as ciências em direção a finalidades mais humanas onde “a 

natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar 
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‘transversalmente’ as interações entre ecossistemas, mecanosfera e Universos de 

referências sociais e individuais” (GUATTARI, 2009, p. 25). 

Essa recomposição das práxis humana, nos mais variados domínios 

significa romper com paradigmas já pressupostos pela sociedade moderna, criando 

diferenças individuais e coletivas, em busca da reinvenção da democracia 

atualmente existente. Um olhar mais atento ao urbanismo, os esportes, as artes em 

geral. Uma produção de subjetividade voltada para a resingularização do indivíduo, 

ao invés de permanecermos sendo manipulados pela mídia, em busca apenas da 

desolação e do desespero. Incluir objetivos unificadores, como a luta contra a fome 

no mundo, o fim do desflorestamento, a degradação do meio ambiente e a 

proliferação cega das indústrias nucleares no mundo (GUATTARI, 2009). 

Guattari (2009) busca refletir ainda sobre a reconstrução do conjunto das 

modalidades do ser-em-grupo, tornando possível a experimentação, tanto dos níveis 

microssociais quanto em escalas institucionais maiores. O desejo é por uma 

micropolítica do desejo, em que é possível intervir ativamente sobre todas as 

máquinas de poder dominantes, quer se trate do poder do Estado, do poder das 

burocracias de toda espécie, do poder escolar, do poder familial, do poder falocrático 

no casal, e do poder repressivo do superego sobre o indivíduo:  

A micropolítica que fabricou Hitler nos concerne aqui e agora, no seio dos 
movimentos políticos sindicais, nos grupelhos, na vida familiar, escolar, etc., 
na medida em que novas cristalizações fascinizantes substituem as antigas, 
no mesmo filo do maquinismo totalitário. O papel de uma micropolítica do 
desejo é de recusar-se a deixar passar toda e qualquer fórmula de fascismo, 
seja qual for a escala em que se manifeste (GUATTARI 2009, p.183). 

 

Guattari (2009) afirma ainda que a Ecologia social é uma forma de 

trabalhar na reconstrução das relações humanas em todos os níveis sociais. Para 

isso, a mudança passa menos por reformas de cúpula, leis, decretos e programas 

burocráticos, mas principalmente pela promoção de práticas inovadoras, pela 

disseminação de experiências alternativas, centradas no respeito à singularidade e 

no trabalho permanente da produção de subjetividade, que vai adquirindo 

autonomia, e ao mesmo tempo, articulando-se ao conjunto da sociedade. 

A busca pela singularização da subjetividade é uma proposta muito 

próxima do que preconizam vários grupos ativistas, como é o caso dos coletivos, 

que sabem utilizar as redes sociais, facilitadas pelo livre acesso a mídia livre, para 

difundir novos modelos de promoção do desenvolvimento humano e social.  
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“É exatamente na articulação da subjetividade em estado nascente, do 
socius em estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser 
reinventado, que estará em jogo a saída das crises maiores de nossa 
época. Assim, toda uma catálise de retomada de confiança da humanidade 
em si mesma está para se forjada passo a passo e, às vezes, a partir dos 
meios mais minúsculos” (GUATTARI 2009, p.55-56). 

 

São revoluções silenciosas e não violentas, utilizadas por toda a 

humanidade para romper barreiras, modelos em busca de outras alternativas para 

se viver em sociedade. 
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2   AS REDES SOCIAIS E O DESENVOLVIMENTO 

 

Para entender o que significa o termo ‘Rede social’, é preciso entender a 

organização da sociedade. Segundo Lévy (1996) “Uma rede, como o próprio nome 

diz, é uma estrutura social, que de certo modo, é composta por pessoas, 

organizações, ou grupos conectados por objetivos comuns, relações e que 

compartilham valores e interesses.” Uma das características para se definir as redes 

é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não 

hierárquicos entre os participantes. "Redes não são, portanto, apenas uma outra 

forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua 

força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente" (LÉVY, 1996. p. 44). 

Nas redes, a conexão entre os indivíduos se dá através da identidade. 

"Os limites das redes não são limites de separação, mas limites de identidade. Não é 

um limite físico, mas um limite de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é 

permanentemente mantido e renegociado pela rede de comunicações." (LÉVY, 

1996. p. 44). 

Nota-se que, neste contexto de informações em rede, é preciso entender 

o que Jenkins (2008) chama de cultura da convergência. Segundo o autor, 

“Convergência: palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e 

sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura” (Jenkins, 2008, p. 14). 

A convergência se refere a uma situação em que múltiplos sistemas midiáticos 

coexistem e em que o conteúdo passa por ele fluidamente.  

Para que haja essa mudança na lógica em que se operam estes meios, 

Jenkins (2008) afirma que é preciso buscar habilidades e práticas que permitem 

interagir por estes diferentes meios. 

Neste contexto, Jenkins (2008) imprime três conceitos: convergência dos 

meios, cultura participativa e a inteligência coletiva. 

A convergência dos meios é a sinalização de transferência nos modos 

pelos quais a comunicação se dá, através do avanço tecnológico. A cultura 

participativa é transformação cultural, que incentiva os indivíduos a procurar novas 

informações, fazer novas conexões em meio a conteúdos midiáticos diferentes. A 

inteligência coletiva parte da afirmação de que ninguém pode saber tudo “cada um 
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sabe alguma coisa, e podemos juntar as peças se associarmos nossos recursos e 

unirmos nossas habilidades” (JENKINS, 2008, p. 77). 

O conceito de Inteligência Coletiva aparece ainda em Lévy (2006, p. 28) 

“Convergência ocorre dentro da mente dos consumidores e através de suas 

interações sociais com os outros.” A voz coletiva fala mais alto e, com frequência , 

mais decisiva do que a voz de membros individuais (LÉVY, 2006). 

O vínculo social, as relações pessoais, bem como as trocas de serviços e 

conhecimentos, fomentadas pelos recursos digitais de comunicação e informação, 

formam uma das condições mais importantes para o desenvolvimento humano, 

social e cultural. Essas trocas recíprocas podem ser encontradas em uma sociedade 

pautada no princípio da inteligência coletiva que, de acordo com Lévy (2006, p. 29), 

é um termo que serve para designar “uma Inteligência distribuída por toda a parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências.” Sociedade esta, composta por atores que 

pensam, agem e vivem coletivamente. 

Nota-se, então, que as redes sociais têm adquirido grande importância na 

sociedade atual, pelas suas características de auto gestão e pela horizontalidade e 

descentralização. Um ponto comum entre os diversos tipos de rede social é o 

compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca 

de objetivos comuns. O aumento da formação das redes sociais, acaba por refletir 

um processo de fortalecimento da sociedade civil, incluindo maior participação 

democrática e mobilização social. 

 

2.1 REDES SOCIAIS E AS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Ainda que com objetivos e motivações em comum, muitas vezes, as redes 

sociais podem se manifestar de diferentes formas. Redes comunitárias são aquelas 

localizadas em bairros ou cidades, em geral, com a finalidade de reunir interesses 

comuns dos habitantes, melhorar a situação do local ou promover outros benefícios 

(MARTELETO, 2001) 

As redes profissionais são aquelas mais comerciais, conhecidas como 

networking, em que o objetivo é estabelecer contatos e fortalecer a rede de contatos 
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do indivíduo, com o objetivo de progredir socialmente no ambiente profissional e 

corporativo.  

As redes sociais online são hoje as mais conhecidas, por reunir amigos, 

indivíduos, conhecidos em torno de interesses comuns em um ambiente virtual, mas 

que pode, ou não, ser estendido para contatos presenciais. As mais cohecidas e 

utilizadas hoje são: Facebook, Google+, Myspace, Twitter, Instagram, Foursquare, 

Linkedin, Pinterest, Badoo, WorldPlataform, entre outros. 

Com a revolução tecnológica, o indivíduo tem fácil acesso a tablets e 

smartphones, e coloca as mãos no mundo. A consequência disso é uma revolução 

na forma de se comunicar e interagir em rede. 

Segundo Castells (2013), o uso das redes de comunicação da internet e 

dos celulares é essencial, mas a forma de se conectar em rede hoje é 

multiplataforma. Essa nova forma de comunicação inclui o online e o offline, bem 

como redes já existentes e outras formas durante as ações do movimento.  

Formam-se redes dentro do movimento, com outros movimentos do mundo 
todo, com a blogosfera da internet, com a mídia e com a sociedade em 
geral. As tecnologias que possibilitam a constituição de redes são 
significativas por fornecer a plataforma para essa prática continuada e que 
tende a se expandir, evoluindo com a mudança de formato do movimento 
(CASTELLS, 2013, p. 160). 

 

O termo rede social sugere um tipo de organização entre pessoas que, 

teoricamente, possuem o mesmo papel, não havendo hierarquia e sendo todos os 

envolvidos, passíveis de construir suas próprias relações, de modo justo, seguindo 

regras já pré-estabelecidas. Essa definição acaba por se tornar mais complexa da 

definição do que vem a ser uma rede social. Desta forma, é perfeitamente 

compreensível o duplo sentido, pois o termo “rede social” ganhou visibilidade apenas 

com o surgimento da internet. Quando se fala em rede social, muitos associam 

automaticamente às redes de relacionamento online, que têm se tornado muito 

popular ao longo dos anos e que, na verdade, são realmente vertentes de uma rede 

social. Nas redes sociais, cada indivíduo tem uma função e sua identidade cultural. 

Nota-se que a relação com outros indivíduos vai formando um núcleo durável que 

representa a rede. Entendendo a organização da rede, é possível a formação de 

configurações diferenciadas e mutantes. 
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As redes sociais, segundo Marteleto (2001, p.72), representam “um conjunto 

de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados”. A autora ressalta, ainda, que só nas últimas décadas o 

trabalho pessoal em redes de conexões passou a ser percebido como um 

instrumento organizacional, apesar de o envolvimento das pessoas em redes existir 

desde a história da humanidade. 

Uma rede de relacionamento online pode ser considerada rede social, 

mas uma rede social não se restringe por si só a uma rede de relacionamento. Para 

isso é importante registrar que o conceito das redes online surge em meados de 

1995, com o nascimento do portal ‘Classmates.com’, usado hoje por 50 milhões de 

usuários, todos com mais de 18 anos, e que procuram colegas ou amigos de escola 

ou do tempo do serviço militar americano (MARTELETO, 2001) 

Uma ideia replicada nos anos seguintes por todo o tipo de redes, que com 

maior ou menor dimensão cresceu, multiplicando-se em grupos profissionais seja de 

interesses comuns ou amizade, e crescendo geograficamente, migrando para sites 

especializados em línguas como o chinês ou o espanhol. Entre as mais conhecidas, 

a mais antiga chama-se ‘Friendster’. Nasceu em 2002, e hoje tem mais de 90 

milhões de usuários, tornando-se muito popular no sudeste asiático. 

A grande explosão de redes sociais começa a partir de 2003, altura em que nasce o 

Hi5, hoje popular na Ásia, América Latina e ainda em Portugal (tem 80 milhões de 

usuários em todo o mundo). 

Segue-se o ‘LinkedIn’, hoje com mais de 100 milhões de usuários, o 

‘Wayn’, com 10 milhões, e o ‘Myspace’, também com 100 milhões de usuários, mas 

com taxa de crescimento menor do que outras redes mais recentes. 

Este período marca igualmente uma nova diversificação no tipo de redes, com o 

nascimento da rede ‘Delicious’ (para guardar e partilhar webistes), e a entrada de 

grandes nomes da rede, como o ‘Google’, que lança o ‘Orkut’ (que foi por muito 

tempo a mais utilizada no Brasil, e com 1.000 milhões de usuários em todo o 

mundo).  

Em 2004, nasce o ‘Facebook’, a maior rede do mundo hoje, e também 

uma das que mais cresce (já ultrapassou os 850 milhões de usuários), tornando-se 

uma das mais valiosas, dando ao seu criador, Mark Zuckerberg, uma das mais 

rápidas ascensões na lista dos empresários mais ricos do mundo.  
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O ‘Flickr’, que nasceu também, em 2004, para o compartilhamento de 

fotos, hoje já foi superado pelo ‘Instagram’ e o ‘Pinterest’, respectivamente com 50 

milhões e 40 milhões de usuários. O ‘Twitter’, microblog com mais de 200 milhões de 

usuários é também das mais referenciadas e com maior crescimento em número de 

usuários. 

O Facebook é a rede de relacionamento mais popular da atualidade e 

isso se deve principalmente à sua versatilidade. Através da rede, os usuários podem 

jogar, compartilhar suas preferências, vídeos, fotos, gostos, assuntos de seus 

interesses, conversar através de vídeo chat e muito mais. A rede surgiu depois de 

inúmeras outras e, pouco a pouco, ganhou mercado desbancado todas as demais. 

As principais funções da plataforma são o bate-papo online através do chat de 

mensagem instantânea e as opções de curtir e compartilhar que a ferramenta 

disponibiliza, ou seja, quando um usuário gosta de determinada postagem de amigo 

ou conhecido ele tem a opção de clicar no “botão curtir” com o objetivo de acenar ao 

amigo que gostou do que foi postado, ou então clicar em “compartilhar” que fará com 

que o conteúdo do amigo seja copiado para seu próprio perfil, fazendo assim com 

que todos os amigos vejam também tal postagem, o que acaba gerando um 

fantástico efeito viral.  

Esta talvez seja a rede social preferida das celebridades e profissionais de 

imprensa. A rede ganhou notoriedade pela sua simplicidade e eficiência, o usuário 

só pode enviar mensagens com 140 caracteres e uma única mensagem é 

visualizada em tempo real por todos os seus “seguidores”, nome dado às pessoas 

que decidem receber as mensagens de outros usuários.  

Essa é outra rede que têm se destacado na atualidade, a ideia da rede é 

permitir que usuários de celulares e outros dispositivos móveis possam registrar, 

através de seus aparelhos momentos únicos e o que mais desejar em forma de foto. 

Através das ferramentas do aplicativo, é possível modificar e dar vida a essas 

imagens compartilhando em tempo real com amigos cada momento. As ferramentas 

do Instagram para compartilhamentos, pode-se dizer que são bastante similares às 

do Facebook, e isso pode ser justificado pelo fato do Facebook ter adquirido 

o Instagram ainda no ano de 2012.  

O Google plus parece mais uma tentativa da gigante da internet em dar a 

volta por cima após a queda do Orkut, rede de relacionamento do Google que teve 
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seus tempos de glória e supremacia na internet, mas que devido à ascensão do 

Facebook, perdeu seu espaço e teve o fim decretado em 2014. A rede traz algumas 

inovações e têm conquistado, ao longo de sua existência, números de usuários, 

entretanto aparentemente ainda está distante de ser uma ameaça real ao Facebook, 

o que não significa necessariamente que esta última seja insubstituível ao longo dos 

anos.  

As redes sociais vieram mesmo para ficar e ocupar espaço no dia-a-dia 

da população mundial. A cada 5 minutos online, 1 minuto é em rede social. Entre 

2007 e 2012, o número do tempo total gasto online nas redes sociais praticamente 

dobrou. Enquanto a média de amigos na vida real é de 150, no facebook é de 245. 

Em um minuto, produz-se no mundo, em média, 700 mil publicações no facebook e 

mais de 500 mil posts no twitter. 82% adicionam outras pessoas como amigos 

porque já se conhecem na vida real, 29% por causa da aparência, 60% porque tem 

amigos em comum e apenas 11% para manter relacionamento em uma rede de 

negócios. Ou seja, o relacionamento virtual também está ligado, em sua maioria, as 

relações humanas estabelecidas de alguma forma na vida real, criadas através de 

relacionamentos interpessoais e a busca por outros diálogos. 
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3   OS COLETIVOS: UMA REDE POLÍTICO-CULTURAL 

 

 Dentro do cenário cultural das grandes cidades atualmente, fazem parte 

os Coletivos Culturais, que se transformaram durante décadas, até atingirem o 

formato atual, baseado na economia solidária e na produção colaborativa. 

Pode-se afirmar que estes formatos de coletivos culturais tiveram início 

com o surgimento do Circuito Fora do Eixo, em 2005. A rede, formada com o intuito 

de escoar as atividades culturais para fora do eixo Rio-São Paulo, hoje leva arte, 

cultura, música e reflexão para várias regiões do país. O movimento teve início em 

Cuiabá/MT, Rio Branco/AC, Uberlândia/MG e Londrina/PR, e hoje alcança diversas 

regiões do país, através de 72 coletivos, presentes em 106 cidades.  

Para definir o que é um coletivo, precisamos recorrer ao sentido literal da 

palavra. Ou seja, segundo Escarião (2011, p. 45) “coletivo é aquilo que interessa a 

várias pessoas que buscam um objetivo comum. Em relação aos coletivos culturais, 

o que os une é a produção independente da cultura.” Os coletivos são uma espécie 

de ONG, de grupos, de associações, que buscam o desenvolvimento das 

particularidades de cada indivíduo envolvido no processo, com o objetivo comum de 

produzir e gerar desenvolvimento no cenário artístico e cultural independente.  

Os coletivos criaram força e identidade própria com a ajuda da 

proliferação dos meios de comunicação e das redes sociais gratuitas, independentes 

e sem censura. ‘A música, especialmente, se beneficia muito porque se constrói e 

gera riquezas e empregos a partir apenas de pessoas, de criatividade, de conteúdo, 

a partir de conversas, encontros interação.’ (OLIVIERI; NATALE, 2010, p. 35).  

E já que estamos vivenciando o que Castells (1999) chama de “sociedade 

em rede”, podemos também atribuir ao termo a ideia de relacionamento virtual, 

através de ferramentas, que permitem a produção cultural de forma colaborativa, 

que com a popularização da internet, vem se tornando uma prática cada vez mais 

comum entre os usuários da rede. Para Lima (2008, p. 36), “o conceito de direito 

autoral como propriedade intelectual parece esgotado e se mostra inadequado na 

sociedade da informação”.  

A produção colaborativa veio a ser a principal plataforma de Interação, 

dos coletivos, através da música independente e da produção audiovisual deste 
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cenário. Após anos de acentuada retração, a produção independente brasileira tem 

apresentado sinais de crescimento, com o surgimento e a rápida consolidação de 

novas empresas no mercado (ESCARIÃO, 2011). 

 Os artistas, produzidos através dos coletivos culturais, pertencem ao 

cenário independente da indústria fonográfica, já que por definição, uma banda é 

independente, se não for vinculada a nenhuma gravadora multinacional.  

No caso dos festivais, estes também são organizados de forma 

independente, pois não contam necessariamente com apoio financeiro público ou 

privado para sua realização. Os subsídios para a realização dos eventos são obtidos 

a partir do sistema de economia solidária, através de moedas próprias. Pode-se 

dizer que, em alguns aspectos, os coletivos funcionam de forma similar a uma 

cooperativa, tal como Singer define:  

A chave dessa proposta é a associação de iguais em vez do contrato entre 
desiguais. Na cooperativa de produção, protótipo da empresa solidária, 
todos os sócios têm a mesma parcela do capital e, por decorrência, o 
mesmo direito de voto em todas as decisões. E não há competição entre os 
sócios: se a cooperativa progredir, acumular capital, todos ganham por 
igual. Se ela for mal, acumular dívidas, todos participam por igual nos 
prejuízos e nos esforços para saldar os débitos assumidos (2002, p. 9-10).  

  

Coletivos culturais são hoje organizações independentes, muitos chamam 

de ONGS, de terceiro setor, ou algo que não pertence nem ao Estado e nem a 

iniciativa privada. Mas é preciso olhar melhor para estes movimentos: 

A compreensão do coletivo como fortalecimento de objetivos e potenciais, 
além da dissolução de problemas e divisão de etapas e mão-de-obra de 
trabalho, sem que com isso o individual se dilua, é o próprio desafio do 
homem global e sua prática na cultura contemporânea. Não se trata de 
massificação igualitária e utópica, mas igualdade de condições e 
possibilidades geradoras. É o coletivo que afirma a individualidade e a 
potencializa em direção a uma relação aberta com o mundo. (Trecho do 
Manifesto Horizonte Nômade2) 

 

Coletivos não são apenas grupos diversos. São novas formas de 

organização de processos colaborativos, de relação transparente e participativa que 

se realiza na ação. Os membros dos coletivos se integram por afinidade, ou se 

complementam, colaborando de forma consciente com as diferentes culturas por 

uma ideia comum, exercitando a multidisciplinaridade. O objetivo é aperfeiçoar e 

                                                 
2 Disponível em: http://conexaocaxiasbf.blogspot.com.br/2011/03/manifesto-nomade.html acessado. 
15/01/2015 

http://conexaocaxiasbf.blogspot.com.br/2011/03/manifesto-nomade.html
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criar novos métodos de colaboração, reconhecendo e aplicando métodos positivos e 

experimentais. (ESCARIÃO, 2011). 

A arte, fortalecida no coletivo, pode ter seu potencial amplificado e 

amplamente difundido, já que mais informação, mais conhecimento, mais 

experiências circulam, através de seus agentes, gerando possibilidades para um 

fazer artístico não exclusivamente comercial e mercantilizado, difundido de forma 

independente.  Nota-se, portanto, que os coletivos produzem uma metamorfose nos 

modos capitalísticos tradicionais de relações humanas, promovendo transformação 

social através de ações que têm impacto na realidade (ESCARIÃO, 2011). 

3.1  O COLETIVO FORA DO EIXO 

O Circuito Fora do Eixo 3 é uma rede de coletivos culturais, que surgiu no 

final de 2005 e se destaca pelo seu contínuo crescimento, e que, em 2012, já 

totalizava, segundo seus organizadores, mais de 200 espaços culturais no Brasil, 

2000 agentes culturais, 2800 parceiros e 20000 pessoas ligadas indiretamente, 

estando presente em 27 estados brasileiros e em 15 países da América Latina.  

O Fora do Eixo teve início através de produtores e artistas de estados 

brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo. Em Cuiabá, quatro produtores culturais que 

frequentavam festivais de música independente e participavam ativamente de 

coletivos, Pablo Capilé, Talles Lopes, Daniel Zen e Marcelo Domingues, criaram 

o Espaço Cubo, em 2002, um dos precursores do Fora do Eixo. O planejamento era 

todo coletivo e suas atividades sempre colaborativas. O foco teve início no 

intercâmbio solidário de atrações musicais e conhecimento sobre produção de 

eventos. O movimento cresceu e hoje abrange outras formas de expressão como 

o audiovisual, o teatro e as artes visuais, ainda que a música continue tendo uma 

maior participação na rede. 

No fim do primeiro ano, os participantes já tinham à sua disposição um 

estúdio de gravação, um núcleo de comunicação e de divulgação de eventos, um 

ambiente para os shows e um selo de distribuição de discos. O uso de mídias 

eletrônicas e das redes sociais permitiu a produção e difusão de trabalhos em rede, 

juntamente com a criação do ‘cubo card’, uma moeda complementar que permitiu o 

                                                 
3 Disponível em: <http://www.foradoeixo.org.br>. Acesso em: 11 nov. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Produ%C3%A7%C3%A3o_de_eventos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Produ%C3%A7%C3%A3o_de_eventos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_visuais
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regresso ao escambo, tornando as parcerias com empresas de diversos segmentos 

em uma cadeia produtiva funcional. 

Atualmente, os gestores do Fora do Eixo continuam ampliando as 

possibilidades de atuação dos coletivos, através das novas tecnologias de 

comunicação e as redes sociais, reunindo diferentes coletivos culturais no país, além 

de expandir suas atividades para além das artes cênicas, design, audiovisual entre 

outros. 

Para isso, foi criada a "rede das redes virtuais", fazendo com que surgisse 

uma reorganização social com a fundação das Casas Fora do Eixo, a partir de 2011. 

São espaços coletivos permanentes em alguns pontos estratégicos. A primeira 

destas surgiu em São Paulo, marcando a investida do circuito em direção ao eixo.  

Cada Casa Fora do Eixo contém um grupo de moradores que ali também 

trabalham nos projetos do Circuito, criando comunidades que vivenciam modos 

alternativos de organização social. Os agentes dessa rede vêm ressignificando a 

realidade social atual através da produção de cultura, criando debates abertos a 

todos em favor de novas políticas públicas e, entre outras coisas, requisitando 

acesso à educação e a democratização da mídia. 

As Casas Fora do Eixo 4se organizam em torno de quatro núcleos 

principais: Universidade Fora do Eixo (sistema de ensino informal), Banco Fora do 

Eixo (sistema econômico autônomo), Partido Fora do Eixo e Mídia Ninja (sistema 

de comunicação exclusivo). Estas são as frentes mediadoras. As frentes de 

organização, por outro lado, são: 

 Distro: distribuição, pontos de venda e trocas de produtos de parceiros;  

 Agência: canais de trocas de experiência entre grupos;  

 Tecnoarte: elaboração de tecnologias livres para criação de cultura;  

 Sede social: espaço para a produção;  

 Eventos: festivais abertos.  

De acordo com as informações presentes no site do coletivo Fora do Eixo, 

os quatro núcleos principais objetivam questionar o modelo de sociedade em que as 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.foradoeixo.org.br>. Acesso em: 11 nov. 2014  
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pessoas vivem, apresentando propostas concretas de reorganização das estruturas 

sociais, políticas e econômicas. 

Segundo Savazoni (2014) a organização da Rede Fora do Eixo é 

composta por duas estruturas que se sobrepõem. Uma territorial e outra temática, 

onde ambas têm no Ponto de Articulação Nacional (PAN), sediado na Casa Fora do 

Eixo São Paulo, seu epicentro operacional.  

Dentro dessa organização em rede, articulados às casas regionais, 

estão os coletivos, cuja função é desempenhar a representação local do Fora do 

Eixo nas cidades onde a organização se faz presente. Muitos desses coletivos 

estão, aos poucos, reformulando sua atuação e assumindo-se como Casas Fora do 

Eixo locais. É o caso, por exemplo, das casas de São Carlos, Juiz de Fora e 

Ribeirão Preto. “Nesse nível também estão articulados os Pontos Parceiros do 

circuito, os quais não estão submetidos aos procedimentos de responsabilidade dos 

demais integrantes da rede, mas desenvolvem atividades em cooperação” 

(SAVAZONI, 2014, p. 31) 

 É importante destacar que esse plano institucional é regulado por um 

regimento interno aprovado durante o segundo congresso nacional do FdE (Fora do 

Eixo), realizado em 2009, na cidade de Rio Branco, capital do Acre (anexo D). 

Cada unidade do Fora do Eixo, dentro das atividades que acontecem 

diariamente, administra uma espécie de agência de eventos, promovendo atividades 

culturais, como debates e shows, um espaço para distribuição física de conteúdos, 

uma frente de promoção da arte no espaço coletivo, além do trabalho de design e de 

difusão de conhecimento. 

“As soluções criadas por cada um dos agentes que integra a rede Fora 

do Eixo são parte daquilo que seus integrantes chamam de TECs, uma abreviação 

para tecnologias sociais” (SAVAZONI, 2014, p. 32). Essas devem ser 

sistematizadas, acumuladas e partilhadas, gerando assim uma metodologia 

inovadora de gestão política e cultural. Normalmente, esses conteúdos são 

compartilhados não apenas com os membros da rede, mas por meio de canais 

abertos na internet. Essa lógica é inspirada na cultura do software livre, baseada no 

compartilhamento dos códigos que estruturam um determinado sistema, o chamado 

código-fonte.  
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“O Fora do Eixo estimula o uso de tecnologias livres em seu cotidiano, 

desenvolve seus sites valendo-se de ferramentas abertas, mas não impõe para seus 

integrantes a utilização de sistemas operacionais baseados em software livre como o 

Linux.” (SAVAZONI, 2014, p. 35). É comum, por isso, que os membros da 

organização utilizem seus próprios computadores e smarthphones de última 

geração. 

O compartilhamento e democratização das informações entre os coletivos 

gerou um acervo de metodologias de desenvolvimento de ações culturais, 

suscitando a criação então da UniFdE (Universidade Fora do Eixo). Essa 

organização, favorável ao livre saber do aprendizado informal propiciado pela 

cibercultura, conta com patrocínio da Petrobrás, por meio da Lei de Incentivo à 

Cultura do Governo Federal. 

A UniFdE tem, como uma de suas ações, a abertura de espaços a 

parceiros e produtores que queiram fazer parte do corpo docente, ou ter uma 

vivência em um dos campi, que podem ser temporários ou permanentes. Há 150 

campi permanentes, sendo eles as casas regionais e sub-regionais, além dos 

coletivos parceiros. Os mais de 300 temporários, por sua vez, são os eventos da 

rede. 

O Partido Fora do Eixo: trata-se de um laboratório de formulações de 

políticas de redes. Foi inspirado no Partido da Cultura (PCult), que se preocupava 

com as políticas públicas para cultura. O Partido Fora do Eixo busca formalizar e 

consolidar as políticas de gestão do FdE e fortalecer o movimento junto à opinião 

pública. 

O Banco Fora do Eixo, através do Fora do Eixo Card, atua articulando a 

captação de recursos para os projetos das Casas e na gerência dos movimentos 

financeiros do Circuito. 

Segundo o FdE, o Circuito movimentou, de 2011 para 2013, 30 moedas 

complementares, e, de 2006 a 2012, mais de 88 milhões em recursos, sendo 15% 

(13 milhões) em Reais e 85% (75 milhões) em moedas próprias. 

Ainda segundo Savazoni (2014), em 2012, de acordo com inventário feito 

pela própria organização, o Fora do Eixo articulava 122 coletivos, 5 casas e 400 

coletivos parceiros, que atuavam na organização de ações culturais e políticas. Em 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_da_Cultura&action=edit&redlink=1
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agosto de 2013, esse número passou para 18 casas coletivas, 91 coletivos e cerca 

de 650 coletivos parceiros. Essa estrutura envolve 600 pessoas diretamente ligadas 

ao Fora do Eixo. 

3.2 O COLETIVO FULIGEM DE RIBEIRÃO PRETO – SP 

 

O Coletivo Fuligem 5 de Comunicação e Arte é uma organização 

horizontal pautada na auto-gestão e economia solidária. O Fuligem é um dos mais 

de 100 coletivos do Circuito Fora do Eixo, uma rede de trabalho colaborativo voltado 

para a Cultura e Sociedade. Dentre os projetos locais destacam-se o Festival 

Fagulha de Artes, Grito Rock, SEDA, Noites Fora do Eixo, Agência Colaborativa, TV 

Fuligem e os programas ao vivo, Fuligem NO AR e Marmita AO VIVO.  

A Casa do Coletivo Fuligem é um espaço de livre troca de experiências e 

conhecimento. Por lá, moram e passam os colaboradores dos diversos projetos, 

assim como a Casa é um ponto de Hospedagem Solidária, para artistas e agentes 

culturais que estão de passagem por Ribeirão Preto.  

O Festival Fagulha de Artes Integradas reúne diversas linguagens em 

cinco dias do segundo semestre do ano. Música, teatro, dança, circo, cinema, 

debates e atividades formativas preenchem a programação, que se espalha por 

diversos locais de Ribeirão Preto/SP. O Festival Fagulha é um dos 19 festivais 

do Circuito Paulista de Festivais Independentes e caminha para sua terceira edição. 

Em 2011, o Fagulha contou com nomes como Vanguart (Cuiabá/MT), 

Cláudio Prado (São Paulo/SP) e Cia Boccaccione (Ribeirão Preto/SP) e ocupou 

espaços como Teatro de Arena e Praça XV. Em 2012, o Festival foi contemplado 

com o PIC (Programa de Incentivo Cultural), contou com nomes como Mundo Livre 

S/A (Recife PE), Dead Fish (Vitória ES), Cristiano Burlan (São Paulo/SP), Cia 

Cornucópia (Ribeirão Preto SP) e Chavala Talhada (Ribeirão Preto SP) e ocupou 

espaços como os Estúdios Kaiser e Parque Maurílio Biagi. 

Realizado há dez anos, no Brasil, na época do Carnaval, o Festival Grito 

Rock atingiu a marca de 200 cidades participantes em 2012, aumentando em 55% o 

número de realizadores de 2011, quando 130 cidades sediaram o festival, em 10 

                                                 
5 Disponível em: www.coletivofuligem.com.br. Acessado em 9 de outubro de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
http://coletivofuligem.com.br/?page_id=1699#Noites
http://coletivofuligem.com.br/?page_id=1699#tv
http://coletivofuligem.com.br/?page_id=1699#tv
http://coletivofuligem.com.br/?page_id=1699#noar
http://coletivofuligem.com.br/?page_id=1699#marmita
http://www.circuitopaulista.org/
http://www.youtube.com/watch?v=_aTpohhyRE4
http://www.youtube.com/watch?v=hvjw7D3rqFc
http://www.coletivofuligem.com.br/
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países. Desde 2010, em Ribeirão Preto, o Grito Rock atingiu a meta de ser realizado 

colaborativamente em 300 cidades e 30 países diferentes em 2013. 

Bandas como Necrofobia (Ribeirão Preto/SP), Vandaluz (Patos de 

Minas/MG), Nemphis Belle (Porto Ferreira/SP), Zero 16 (São Carlos/SP) já 

participaram das edições ribeirão-pretanas do Grito Rock. Realizado de forma 

coletiva com Under Studio, CECAC (Serrana) e Fuligem, o Grito Ribeirão-

Serrana tenta expandir a participação de coletivos locais em sua construção. 

A SEDA é a Semana do Audiovisual, festival de cinema integrado em 

rede que tem como objetivo criar plataformas de circulação entre as mais de 50 

edições no País. A programação envolve Oficinas, Mesas de Debate, Sessões de 

Cinema, Performances e outras manifestações artísticas com o princípio de formar 

novos pensamentos e de conectar agentes locais para criar e fortalecer as estruturas 

da produção audiovisual. 

Em 2012, aconteceu a primeira edição da SEDA Ribeirão Preto o que 

proporcionou a conexão entre diferentes agentes da cena audiovisual local. 

A Semana do Audiovisual ocupou espaços como UGT, Favela do Simioni e Casa 

das Artes. O clipe do rapper Leser MC (Ribeirão Preto/SP) é resultado da oficina de 

video-clipe da SEDA.  

As Noites Fora do Eixo são ações do Circuito Fora do Eixo que 

acontecem em todo o território nacional e promovem o intercâmbio das mais 

variadas linguagens artísticas e vertentes produtivas da cultura, a partir de uma 

perspectiva solidária. Com foco na música, as Noites são uma plataforma para o 

barateamento de custos em turnês e rotas. 

Em Ribeirão Preto/SP, as Noites Fora do Eixo já receberam bandas 

como Rinoceronte (Santa Maria/RS), Graveola e o Lixo Polifônico (Belo 

Horizonte/MG), Falsos Conejos (Buenos Aires/ARG), Vitoriano (Fortaleza/CE) entre 

outras. 

A Agência Colaborativa Fuligem trabalha na elaboração de projetos para 

o intercâmbio das diferentes linguagens, seja de artistas locais ou de outras cidades. 

Entre os projetos agenciados pela Agência Fuligem estão Cia Boccaccione, Cia Pé 

Na Tábua de Sapateado, Leser MC, Chavala Talhada, Festival Fagulha, Circuito 

Paulista de Festivais, entre outros. 

http://www.youtube.com/watch?v=_f-eihqkgyM
http://www.youtube.com/watch?v=_f-eihqkgyM
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A Agência também funciona, sob a perspectiva do livre conhecimento, 

onde vivências são agendadas para que novas pessoas tenham contato com 

a formatação de projetos e o agenciamento de datas para artistas e eventos. 

Produtora audiovisual do Coletivo Fuligem, a TV Fuligem realiza filmagens 

de eventos para produção de vídeos na íntegra ou editados, teasers, institucionais, 

coberturas fotográficas, edição, tratamento de imagens, produção 3D, video-clipes, 

ensaios artísticos, entre outros serviços. 

Realiza também transmissões, ao vivo, via web de eventos e 

acontecimentos, entre os quais estão o Festival Dança Ribeirão, no Teatro Pedro 

II, Debates dos Candidatos a Prefeito e Vereadores de Ribeirão Preto na UGT, Palco 

Fora Do Eixo no João Rock 2012, FAM 2012 com Bnegão, Elza Soares e Funk 

Como Legusta, entre outros. 

Pelo canal http://youtube.com/coletivofuligem, acessa-se todo material 

produzido pela TV Fuligem, inclusive a programação da #pósTV, que conta com os 

programas: Fuligem NO AR, com edição inédita semanal, e Marmita AO VIVO, 

quinzenal, que são transmitidos a partir dos estúdios da sede do Coletivo Fuligem 

em Ribeirão Preto. 

O programa da #pósTV do canal da TV Fuligem é transmitido toda 

segunda feira, a partir das 20h, pelo site http://livestream.com/tvfuligem, produzido 

na sede do Coletivo Fuligem em Ribeirão Preto, com a apresentação de José 

Rubens (Chavala Talhada), que recebe convidados para falar de arte, astrologia, 

modos de vida alternativos, sustentabilidade e solidariedade. Com a apresentação 

de Thiago Tubarão, o Marmita AO VIVO é transmitido quinzenalmente pela TV 

Fuligem, sempre às quintas-feiras, a partir das 21h.  

Diante do que foi exposto no referencial teórico, em que se enfatiza a 

possibilidade de transformação social e desenvolvimento por vias, que não 

necessariamente passem pela iniciativa Estatal, e diante do surgimento dessas 

novas organizações chamadas “Coletivos”, que se articulam prioritariamente por 

meio das redes sociais, a atual pesquisa se configura, buscando apresentar e 

compreender o modo de funcionamento dos coletivos e refletir sobre a promoção de 

desenvolvimento que engendram.  

 

http://youtube.com/coletivofuligem
http://livestream.com/tvfuligem
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4   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Como se trata de uma pesquisa social é relevante a investigação das 

relações sociais, que possuem papel significativo no resultado da pesquisa e que 

possuem histórias, culturas e crenças diferentes. 

Nessa abordagem, todos os sujeitos, seja o pesquisador quanto o 

investigado, influenciam na construção do conhecimento. Minayo (2010, p. 12) 

pontua que:  

O objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto significa que cada 
sociedade humana existe e se constrói num determinado espaço e se 
organiza de forma particular e diferente de outras. Por sua vez, todas as que 
vivenciam a mesma época histórica tem alguns traços comuns, dado o fato 
de que vivemos num mundo marcado pelo influxo das comunicações. 
Igualmente, as sociedades vivem o presente marcado por seu passado e é 
com tais determinações que constroem seu futuro, numa dialética constante 
entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo. 

 

Nesta perspectiva, optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, 

para entender como surgiram os coletivos, buscando escutar alguns de seus 

membros.  

Minayo (2000) entende que a pesquisa qualitativa auxilia em uma melhor 

compreensão do universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, correspondendo, assim, a um espaço mais profundo das relações e dos 

processos, que normalmente não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. Para a autora, a pesquisa social, de âmbito fundamentalmente qualitativo, 

é uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado. 

De acordo com Gil (2007, p. 54), é possível realizar um “estudo profundo 

e exaustivo de um objeto, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. Dessa forma, optou-se por investigar o Coletivo Fuligem, 

pertencente a Rede Fora do Eixo e buscar um aprofundamento da compreensão de 

seu funcionamento.  

Trata-se de um estudo exploratório, realizado por meio de um estudo de 

caso, utilizando como instrumentos a observação participante e entrevistas semi-

estruturadas.  
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O estudo de caso ainda terá um cunho etnográfico, que implica uma 

imersão do pesquisador no campo estudado, com o intuito de compreender e 

descrever os costumes e as tradições de um grupo humano que se desenvolve num 

âmbito sociocultural concreto.  

          Na pesquisa etnográfica, além do trabalho de campo é essencial a 

transmissão desta vivência, que deve abranger tudo aquilo que o pesquisador viveu, 

viu, ouviu, captou, observou no campo. O relato do encontro ocupa posição 

privilegiada neste tipo de pesquisa, o que faz do diário de campo uma ferramenta 

central. Nele, anotam-se todos estes detalhes referentes à investigação. É o lugar 

em que também está a voz do pesquisador que conversa com seu campo e procupa 

captar e  expor no diário toda a riqueza e a complexidade da vivência de campo  

(CAIAFA, 2004).  

 

4.1   PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Foi proposto a todos os 12 membros fixos do Coletivo Fuligem a 

participarem da pesquisa. Como tudo acontece em consenso dentro do coletivo, eles 

decidiram que 4 membros dariam depoimentos. Destes 4, a pesquisa foi aplicada a 3 

integrantes do grupo, uma vez que 1 deles decidiu no momento da entrevista não 

participar, por julgar que os outros 3 já dariam voz ao coletivo. 

Sendo assim, dos 3 participantes da pesquisa, 2 moram na casa coletiva6 

e participam do caixa coletivo7, e 1 é membro do núcleo durável8, que não mora na 

casa coletiva e não faz parte do caixa coletivo. 

Vale ressaltar que, segundo Minayo (2000, p. 43), “a pesquisa qualitativa 

não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade”. O critério 

                                                 
6  A Casa Coletiva é uma casa grande, onde tudo é compartilhado e feito de maneira coletiva. Nela 
vivem alguns integrantes do Coletivo Fuligem. O objetivo maior é alimentar o diálogo e também 
reduzir custos nas despesas com luz, água, telefone, aluguel e internet. Disponível em: 
http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes/.  Acessado em: 18 de out. 2014. 
7 O Caixa Coletivo é a tecnologia de gestão colaborativa de recursos. Forma de aproximar os 
integrantes de um coletivo através do exercício colaborativo financeiro a fim de gerir recursos que 
vem de cada indivíduo de forma coletiva. Disponível em: http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-
eixes/ Acessado em: 18 de out. 2014. 
8 Dentro de um coletivo há vários níveis de envolvimento e comprometimento. O núcleo durável é 
justamente o grupo de pessoas mais comprometidas do coletivo, responsáveis pela gestão dos 
principais projetos e da equipe, que tem o coletivo como projeto prioritário de suas vidas. Disponível 
em: http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes/ Acessado em: 18 de out. 2014. 

http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes/
http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes/
http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes/
http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes/
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para este tipo de pesquisa deve ser a obtenção de uma compreensão profunda e 

abrangente do grupo social estudado, possibilitando abranger a totalidade do 

problema, investigando em suas múltiplas dimensões. 

Depois de identificados os participantes da pesquisa, foi realizado um 

contato inicial, onde foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A), e foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas (Apêndice B).  

 

4.2   COLETA DE DADOS 

 

Apresenta-se, a seguir a estratégia escolhida pelo pesquisador para 

imersão no campo de pesquisa e coleta dos dados, para mapear como é o 

funcionamento do Coletivo Fuligem, bem como da Rede Fora do Eixo. Entende-se 

que não é possível desvincular a rede, por ser ela que mantém todos seus 

‘tentáculos’ unidos em rede, de forma coletiva, tendo influência e reflexo dentro de 

suas ramificações, neste caso, no Coletivo Fuligem. 

 
4.2.1   ESTRATÉGIA DE IMERSÃO E MAPEAMENTO NO CAMPO DE PESQUISA 

 

 A partir do grupo de pesquisa de Iniciação Científica em Etnografia, 

vinculado ao Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, 

entramos em contato com os líderes do Coletivo Fuligem e agendamos um primeiro 

contato. A estratégia adotada para o início do processo de pesquisa foi reunir os 

moradores da casa em torno de uma roda de bate papo, para entender melhor como 

funciona o movimento e já deixar agendado o dia de observação do dia-a-dia no 

Coletivo. O objetivo, nesta etapa, foi a formação dos vínculos necessários, para criar 

um ambiente propício para as entrevistas que iriam acontecer, após o período de 

imersão.  

 

4.2.2   ENTREVISTAS  INDIVIDUAIS 
 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada, para 

compreender o surgimento dos coletivos e o efeito das novas tecnologias na 

constituição da subjetividade, nas relações sociais e na vida dos participantes. Foi 
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elaborado um roteiro de entrevista, subdividido em quatro temas, havendo algumas 

questões de aprofundamento (ver Apêndice B). 

Seguiu-se o modelo de entrevista semi-estruturada, permitindo maior 

liberdade do pesquisador em fazer intervenções no universo do Coletivo Fuligem e 

mapear a realidade do local em questões importantes para o resultado da pesquisa. 

De acordo com o Lakatos e Marconi (2008, p.194) entrevista caracteriza-se como 

uma “técnica que compreende o encontro de duas pessoas, em que uma delas 

obtém informações a respeito de determinado assunto estudado”.  

Foi escolhida a entrevista, uma vez que permite ao participante expressar 

o que pensa e ao pesquisador, se aprofundar no mapeamento do cenário da 

pesquisa. 

 

4.3   ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram  primeiramente analisados, a partir da análise de 

conteúdo tradicional, segundo os moldes propostos por Bardin (1997) e Minayo 

(1996). Houve ainda uma ampliação da análise dos dados obtidos a partir do 

conceito de ecosofia, criado por Guattari (2009), buscando uma relação entre os três 

níveis das mudanças proposta pelo autor: Ecológico (o que se manifesta no mundo 

concreto, nas mudanças de ambiente, econômicas e de vivência); Mudanças 

Sociais (relacionadas aos efeitos provocados pelas novas propostas de organização 

social); Subjetivas (no modo de pensar a si mesmo). É preciso lembrar que, 

segundo Guattari (2009), um verdadeiro processo de transformação, mudança e 

resingularização humana, daria-se, necessariamente, nestes três níveis. 

 

5 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Primeiramente, faz-se necessário apresentar as impressões da fase 

etnográfica da pesquisa, em que o pesquisador observou a rotina de um dia dentro 

do Coletivo Fuligem.  

Ao chegar no Coletivo, a primeira impressão a perceber, é que se trata 

mesmo de um espaço de uso comum e colaborativo. O portão de grades que dá 

acesso à casa coletiva permite a visualização da janela e a porta da frente, que 
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estão sempre abertos. Diante do primeiro encontro com os membros do Coletivo 

Fuligem, nota-se, através das roupas despojadas que usam, que eles não são muito 

adeptos ao consumo de bens materiais. A pele tatuada reflete a inquietação e o 

olhar sobre o mundo, através de frases e símbolos, que trazem paz, amor, união e 

fraternidade. Observou-se que as divisões territoriais da casa coletiva existem para 

que haja uma organização desses espaços para o trabalho audiovisual e artístico da 

casa e não para uma particularidade de uso. A sala do coletivo é um local onde 

acontecem as vivências do grupo. Nela, os moradores mantém o cronograma de 

atividades do Fuligem: as ações que estão sendo desenvolvidas e também a agenda 

dos festivais e como andam os processos, para que todos tenham ideia do todo. O 

espaço da cozinha tem muitos objetos diferentes, todos trazidos pelos moradores e 

por quem passa pelo Coletivo. Notou-se que não existe nenhum recado, bilhete, ou 

cartaz fixado no local solicitando a limpeza, nem para que se lave e guarde a louça, 

mas observa-se que todos que fazem uso do espaço deixa como encontrou: limpo e 

organizado. Acredita-se que essas atitudes são estendidas também para a pequena 

horta mantida no quintal dos fundos da casa, onde sempre alguém está cuidando, 

plantando, colhendo, aguando os vegetais e legumes orgânicos, que são usados 

para o consumo na casa. Pode-se observar ainda que o trato e as tarefas são 

dividias entre os membros, como eles mesmo dizem, de forma ‘orgânica’, sem uma 

cobrança ou regras específicas. No período da manhã, notou-se a movimentação 

alguns membros trabalhando em edições de clipes, que fazem parte da prestação 

de serviço do coletivo, e também edições de áudio, gravações de bandas que virão 

participar de festivais em Ribeirão Preto e fazem parte da troca proposta por eles, 

através da moeda card do coletivo, que torna esses processos realidade. Uma 

moradora da casa coletiva acordou por volta das 10 da manhã, justificando o 

trabalho noturno até às 3 da manhã nas redes sociais. Outra moradora da casa 

chegou por volta de 11h30 e deu início ao almoço, algo como arroz, legumes e um 

frango grelhado. Ela cozinhou não apenas para ela, mas deixou parte da comida 

preparada para que outros dois moradores se alimentassem. No período da tarde, 

chegaram outros membros para o que eles chamam de uma vivência previamente 

agendada entre eles. O objetivo era dar continuidade no debate sobre a SEDA 

(Semana de Audiovisual). Eles utilizaram o espaço da garagem para a reunião, onde 

estavam presentes cerca de 9 pessoas. Observou-se que eles organizaram uma 

roda de conversa em um círculo, com o objetivo de que ninguém fique de fora e para 
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que todos estejam no mesmo nível, sem posições hierárquicas. Essa espécie de 

reunião durou horas. Ainda no período noturno, alguns membros chegavam para 

este encontro. Nota-se que os diálogos são realizados com respeito, mas muitas 

vezes com atitude por vários membros. Tenta-se chegar sempre a um consenso nas 

decisões, mas observa-se que sempre é difícil. Eles debatem muitos os vários 

assuntos até que se esgotem. Muitas vezes, não chegam a um final, partem para o 

próximo tópico e dizem que vão continuar a debater aquele outro assunto na 

próxima vivência. Aos poucos, alguns vão indo embora, enquanto outros se dividem 

em grupos menores para outros debates. Observa-se que, no período noturno, a 

casa está mais ativa e os membros do coletivo parecem com mais disposição. A 

noite também é o momento, quando os moradores monitoram com mais afinco as 

redes sociais e também se comunicam de maneira mais intensa com os outros 

membros da rede Fora do Eixo. 

Após apresentado os resultados da observação participante, faz-se 

necessário a análise dos dados coletados nas entrevistas. A partir de várias leituras 

do material coletado nas entrevistas transcritas, os dados foram agrupados em eixos 

temáticos e, dentro destes, em categorias, como pode ser verificado a seguir: 

 

EIXOS TEMÁTICOS  CATEGORIAS 

5.1.  HISTÓRIA 5.1.1 Surgimento Fora do Eixo 

5.1.2 Surgimento Fuligem 

5.1.3 Encontro com o Fuligem 

5.1.4 Casa Coletiva Fuligem 

 

5.2. AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. RESULTADOS OBTIDOS 

5.2.1 Ressignificação 

5.2.2 Relações 

5.2.3 Ações 

5.2.4 Individualidade Coletiva 

5.2.5 Liberdade 

5.2.6 Mudança Individual 

5.2.7 Mudança Regional e no Mundo 

 

5.3.1 Desmonetização 
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5.3.2 Consumo 

5.3.3 Arte Transformadora 

5.3.4 Micro para o Macro 

5.3.5 Redes Sociais 

5.3.6 Mídia Ninja 

 

5.4. PERSPECTIVAS FUTURAS 5.4.1 Você, família e filhos 

5.4.2 Eco Vila 

5.4.3 Não queremos um modelo 

5.4.4 Mudanças pretendidas 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Optou-se por apresentar as sínteses das entrevistas em cada eixo 

temático, transcrevendo as falas relacionados as respectivas categorias. 

Por se tratarem de falas muito características, optou-se por colocá-las 

num primeiro momento de maneira isolada, com o objetivo de colocar o leitor dentro 

do universo mapeado. 

Como mencionado anteriormente, a pesquisa foi aplicada a 3 integrantes 

do grupo, 2 que moram na casa coletiva e participam do caixa coletivo, e 1 membro 

do núcleo durável, que não mora na casa coletiva e não faz parte do caixa coletivo. 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à resolução nº 

466/2012 do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com seres humanos, sendo 

respeitados: o sigilo quanto à pessoa e sua participação; a garantia de liberdade de 

escolha quanto à participação ou não na pesquisa, bem como a desistência de sua 

participação em qualquer momento; e os cuidados com a manutenção da 

integridade pessoal e profissional. Para manter esse sigilo, os nomes apresentados 

durante os resultados são nomes fictícios em substituição aos originais dos sujeitos 

de pesquisa. 

MARIA, 26 anos, desde 2011 no Coletivo Fuligem. Mora na Casa Coletiva 

desde 2012. Atua no partido e também na área de teatro. 

PEDRO, 26 anos, desde 2013 no Coletivo Fuligem. Não mora na Casa 

Coletiva. É núcleo durável e não faz parte do Caixa Coletivo. 
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ANA, 25 anos, idem desde 2011 no Coletivo Fuligem. Mora na Casa 

Coletiva desde 2014. Atua no banco, fotografia e é responsável pela Comunicação e 

as Redes Sociais. 

A seguir, os resultados são apresentados, de acordo com os eixos 

temáticos apresentados pelo autor. 

 

5.1 HISTÓRIA 

Neste eixo, os integrantes explicam, com as próprias palavras como surgiu a 

Rede Fora do Eixo, bem como o Coletivo Fuligem, e como aconteceu o encontro de 

cada um deles com o Coletivo em questão. Falam ainda da experiência que levou 

cada um a buscar sua função e simpatia por essa nova forma de vida e explicam o 

funcionamento interno do Coletivo. Nota-se, segundo os participantes da pesquisa, 

que a aproximação e identificação com o Fuligem não é algo que surge de imediato. 

A convivência e a formação dentro da Rede Fora do Eixo contribui para a 

compreensão dessa outra forma de viver em sociedade. 

 

5.1.1 Surgimento Fora do Eixo 

Quem melhor relata o surgimento do Fora do Eixo é MARIA, tal como 

pode ser verificado em seu relato:  

“O Coletivo Fora do Eixo surgiu através dos movimentos musicais. As 

bandas alternativas queriam circular e não tinha como. E aí começaram a 

estabelecer contato fora do eixo Rio-São Paulo. Aí, uma banda ia pra cá, a outra ia 

para outra cidade, em troca de alimentação e hospedagem, tornando possível fazer 

acontecer. Daí nesses locais começaram a formar público, o que garantia 

minimamente um certo ‘cachê’ e também uma certa estrutura para os eventos. Com 

o passar do tempo, viu-se a necessidade de tornar os shows mais constantes, por 

isso o Fora do Eixo criou os Festivais e a ABRAFIN, Associação Brasileira de 

Festivais Independentes, que resultou em ações mais constantes nestas cidades, 

circulando mais vezes e alimentando a cena musical local. Então, os coletivos 

surgiram, à partir dessa necessidade de circulação da música independente e 

depois passaram a fazer troca de tecnologia social e conhecimento, tudo amparado 

pela comunicação nas redes sociais. 
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Com o cenário musical mais consolidado, os coletivos começaram a 

trabalhar mais a parte comportamental e de estrutura. A linguagem da música já 

havia se expandido para outras, como o teatro, o audiovisual e os coletivos 

começaram a ver como uma forma de viabilidade de investir em seu próprio projeto, 

passarem a morar juntos em uma casa coletiva, para tirarem os integrantes do 

coletivo do trabalho convencional, assim, ao invés de cada um pagar seu próprio 

aluguel, água, luz, telefone, plano de internet, eles passaram a morar juntos e 

otimizavam essas despesas. E aí dentro da casa eles desenvolviam outros 

aplicativos de residência cultural, desenvolviam eventos, pensavam em atividades 

formativas e aí a rede foi sendo estruturada em 4 simulacros que é o BANCO, que 

são as atividades financeiras; o PARTIDO, que é pensado nas articulações; a 

UNIVERSIDADE, que são as atividades formativas; e a MÍDIA, que é a 

comunicação. Então, dentro do circuito musical, ele foi sendo estruturado dentro 

desses pilares e surgindo as outras linguagens.” 

 

5.1.2 Surgimento Fuligem 

MARIA relata também como surgiu o Coletivo Fuligem:  

“O Coletivo Fuligem surgiu em 2010, à partir de um dos integrantes, que 

foi para um dos congressos do Coletivo Fora do Eixo (atualmente afastado do 

coletivo, já foi do núcleo durável, nunca morou na casa coletiva, mas sempre 

participou como colaborador do Fuligem). Atualmente está morando na Casa 

Colorida, um braço do Coletivo Fora do Eixo na Espanha, representando também o 

Fuligem, fazendo um período de vivência. Então, ele voltou do Congresso trazendo 

para Ribeirão o conceito da Rede Fora do Eixo , do uso das tecnologias como forma 

de disseminar conteúdo, informação, conhecimento e vivências nos coletivos. E 

assim eles inauguraram um Festival, que é o Festival de Bolso, onde trouxeram 

bandas e fizeram debates... então o coletivo começou com este evento e logo 

depois já veio uma banda circulando, que fizeram no Teatro Santa Rosa e à partir 

daí a Noite Fora do Eixo, e assim começou a bombar com isso, então, à partir de 

2010 as atividades do Coletivo Fuligem começaram a acontecer na cidade.” 
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5.1.3 Encontro com o Fuligem 

ANA relata como foi seu encontro com o Fuligem:  

“Eu ia muito em eventos organizados pelo Fuligem e fui me identificando 

com o trabalho deles, daí passei meu contato dizendo que eu queria tirar fotos dos 

eventos e colaborar, eu estava começando a fotografar na época. Comecei como 

uma troca, eu fotografava o evento e eles não me cobram entrada, sabe? Nunca 

tinha conhecido pessoalmente ninguém do coletivo e aí a questão cultural e arte, 

através da música me fizeram com que eu conhece e buscasse me envolver com o 

Fuligem. [...] Conheci alguns jornalistas, alguns fotógrafos e comecei a ver como era 

o trabalho deles com as coberturas, o trabalho deles com as redes sociais, e 

comecei a entrar neste trabalho de como era a comunicação no Fora do Eixo. E aí 

meus olhinhos brilharam, porque eu pensei, nossa essa galera vive do que eu 

sempre quis viver, e é todo mundo feliz, tá todo mundo satisfeito. E para eu voltar 

desse momento, das minhas férias, para o meu trabalho normal, eu entrei em 

pânico. Eu pensei, como vou voltar para aquele escritório cinza, fechado, não tem 

como. Depois de um tempo participando como colaboradora no Coletivo Fuligem, eu 

comecei a perceber que eu já não gostava muito do meu trabalho em jornal, com 

hora certa para entrar e tudo mais. Isso aconteceu quando o Fuligem já estava nesta 

sede própria aqui, eu saia todo dia do trabalho e vinha ficar aqui na casa até tarde, 

ajudando na divulgação dos eventos, trocando ideia com a galera, a gente ficava 

junto até 2, 3 da manhã. A gente foi se conhecendo mais, até chegar o ponto que eu 

comecei a trabalhar as coisas do Coletivo no meu trabalho. Aí eu falei, tem algo 

errado aí (risos). Aí isso foi um empurrão para que eu pedisse demissão do meu 

trabalho anterior e viesse, a convite dos demais membros, a fazer parte do coletivo 

de vez. [...] Assumi a fotografia, o trabalho com as redes sociais do Fuligem e toda a 

comunicação aqui, junto com um outro membro do coletivo. E a gente começou a 

trabalhar essas redes sociais e tô morando aqui na casa desde 2014, há um ano, é 

pouco até, mas o envolvimento foi gradativo, isso que foi legal.” 

 

5.1.4 Casa Coletiva Fuligem 

PEDRO descreve como a casa coletiva foi criada: 

“A Casa Coletiva surgiu em 2012, antes o Fuligem não tinha uma sede 

própria. A primeira sede que o Fuligem teve foi dentro do Espaço ‘A Coisa’, que 

ficava ali na Rua Amador Bueno. Só que o Espaço ‘A Coisa’ ele era um PUB, todos 
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os dias eles tinham eventos do tipo ‘balada’ assim. Então, no princípio a nossa sede 

era mais como um lugar mesmo para a realização de eventos. Só que a demanda do 

próprio espaço de eventos semanais fazia com que a gente ficasse muito focado 

nisso, porque a gente juntou o nosso coletivo, com um outro que já existia neste 

espaço, e aí acabou não dando certo. E a gente queria não focar apenas em 

eventos, a gente queria focar em um engajamento e numa vivência diferente, aí a 

gente quis montar uma sede que fosse em uma casa mesmo [...] E aí a gente 

decidiu vir para a casa, que seria uma casa coletiva, onde alguns integrantes a 

princípio já fossem morar e a gente veio para a atual sede, que é esta mesmo aqui 

na Travessa Tuiuti, 55.” 

ANA relata a facilidade de se morar em uma casa coletiva e traz 

também descrições de seu funcionamento: 

“Eu vejo a MARIA todo dia, então é muito mais fácil eu pedir para que ela 

me ajude a resolver alguma coisa, a gente já tá num processo mais próximo, do que 

se eu tivesse que ir até a minha casa, voltar no outro dia, algo que já poderia ter sido 

resolvido em 5 minutos. [...] A casa, ela passa a ser não só a moradia ou o trabalho, 

mas um momento de vivência coletiva mesmo, onde você passa a pensar não 

somente em você, você pensa no outro e essa experiência coletiva traz muito isso. 

Pensar no outro, se colocar na posição do outros. E mesmo que nem todos morem 

aqui no Fuligem a gente está em contato, está em sintonia. E é também uma relação 

com o objetivo de diminuir custos financeiros, imagina se a gente fosse pagar uma 

casa para 8 ou 9 pessoas, é mais para dimunir gastos e ter dinheiro para investir em 

outras coisas. Otimizar recursos e fazer uso deles de outra forma. O uso coletivo 

aqui no Fuligem, em Ribeirão, é um pouco diferente. Nós não temos armários 

coletivos, cada um tem o seu espaço para guardas suas roupas, suas coisas e nós 

temos atitudes coletivas no dia-a-dia. Lavar roupas de cama, lavar louças, cuidar do 

jardim, cuidar da casa são coisas que nós vamos nos dividindo para ir fazendo. A 

residência cultural ela faz essa aproximação também, uma divisão para cuidar da 

casa, fazer compras, isso faz com que essa experiência coletiva seja mais 

interessante também. [...] E na questão financeira, a gente entende que nada é 

imposto, o caixa coletivo não é obrigatório para ninguém, a gente foi implantando 

aos poucos e que é preciso ter uma vivência para fazer parte. Funciona assim: todo 

trabalho que a gente faz entra para um caixa só, independente se é um freela de 

foto, ou um freela de vídeo ou qualquer outra coisa individual, que uma pessoa só 
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faça, todo esse dinheiro vai pra um caixa só, que sustenta toda a casa e todas as 

contas das pessoas que fazem parte do caixa coletivo. Nós sómos em 9 pessoas, 

mas apenas 6 fazem parte do caixa coletivo. A gente ainda tem essas divisões, 

porque tem pessoas que não se adaptam nessa gestão econômica, porque é 

preciso ter um desprendimento, um desapego e ter consciência do que você está 

fazendo e estar certo disso. Existe o tempo de cada um, tem gente que começou no 

caixa coletivo, e depois saiu, não se adaptou, mas não deixou de fazer parte do 

coletivo. Todo mundo pergunta, mas e se você quiser comprar uma blusa, um 

sapato, a gente compra, não é proibido, mas um confia no outro, a gente em 

consciência, e estamos na verdade repensando a nossa forma de consumir.” 

 

5.2 AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO 

Viver de forma coletiva implica mudanças, principalmente de dentro para 

fora. Neste eixo, os participantes da pesquisa explicam a relevância do que eles 

chamam de ressignificação, algo presente diariamente no cotidiano dessa vida 

coletiva. Eles repensam o consumo, a existência, as formas de educação, a 

convivência com o outro, como se mantêm essas relações, as formas e os horários 

convencionais de trabalho, a liberdade e as mudanças para o local onde estão 

inseridos e para o mundo. Dentro deste novo universo de vivências, eles apontam 

como buscam essa transformação através de ações do Coletivo Fuligem. 

 

5.2.1 Ressignificação 

PEDRO e ANA descrevem o que é para eles essa ressignificação 

proposta pelos coletivos:  

“Eu acho que o objetivo maior do Coletivo Fuligem é ressignificar a vida, 

(pausa) de forma geral. Acho que mais sucinto que isso impossível (risos). Enfim, 

ressignificar tudo em nossa vida, o nosso trabalho, nossa alimentação, nossa 

relação com o próximo, então tá sempre buscando essa ressignificação, essa 

releitura sobre nós mesmos. [...] Eu gosto de trabalhar com vídeo, então eu busco 

fazer um trabalho autoral, não quero ficar preso a uma prestação de serviço, com 

uma hora estipulada que nem sempre é o meu ritmo. Tem dia que eu quero trabalhar 

14 horas, tem dia que eu quero trabalhar só 4, tem dia que eu não quero trabalhar. 

Tem dia que eu quero ficar com meus amigos, tem dia que é importante nós 
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conversarmos mais aqui com os outros membros da casa e trabalhar menos. Então, 

são várias coisas pequenas que fazem uma ressignificação maior.” 

“Eu mesmo passo até hoje por processos de ressignificação neste 

sentido. Antes eu ganhava 1.500 reais pra mim no jornal e gastava com nada que 

tinha sentido. Hoje eu ganho 500 reais em um freela ele tem um resultado mais 

satisfatório do que os 1.500 do jornal e que eram só pra mim. O destino desse 

dinheiro pra mim é mais satisfatório, porque ele faz a casa acontecer, faz com que 

os projetos saiam dos sonhos, faz com que a gente tenha esses outros momentos 

de consumo diferenciado. A gente não apenas compra, compra, a gente tenta 

investir em coisas que fazem mais sentido para o coletivo  [...] Imagina que nem a 

gente entende muito bem o que é estar aqui, imagina como foi com a minha mãe. 

Até hoje ela não entende bem o que eu faço aqui, mas ela diz que nunca me viu tão 

feliz, realizada e satisfeita como em nenhum outro trabalho que eu já tive. Então ela 

não tem nem argumentos para dizer que não foi uma boa escolha pra mim. Ela fica 

na dúvida, por conta de não entender mesmo o processo, como ela não participa, 

ela não sabe como os processos funciona, mas ela sabe que eu tô mais feliz que 

nunca.”  

 

5.2.2 Relações sociais 

Os três participantes da pesquisa relatam sobre as relações com 

seus membros no coletivo: 

PEDRO: “Hoje a gente vê o Fuligem como um lugar onde passaram 

várias pessoas e ficaram várias pessoas. O time que a gente tem aqui hoje funciona 

de forma muito orgânica. Não tem nenhuma posição hierarquica. Não tem uma 

pessoa que tem mais voz ativa. E a gente em reuniões muito orgânicas, onde a 

gente consegue que todos participem, inclusive entendendo quem participa menos.” 

ANA: “Cada um se encaixa onde tem mais afinidade. [...] E a relação hoje 

que eu tenho aqui com a galera é de muito mais confiança do que eu tenho com a 

minha própria família, do que com a minha mãe, porque ela não vai entender, vai ser 

mais difícil o processo. Porque ela não viveu metade das coisas que eu vivi, é algo 

fraternal que beira a família mesmo, a família que eu escolhi pra mim, que eu estou 

construindo. É uma relação de cuidado, não só profissional, mas que a gente quer 

criar um mundo melhor, como fazer isso se não for com pessoas que você se 

identifique. Então, em reuniões gerais a gente debate, expõe quem está fazendo 
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algo e está com dificuldade e pede ajuda, de como é possível fazer. Sempre 

tentamos sentar e conversar antes de expor um problema, antes de se tornar um 

problema.” 

MARIA: “E se um trabalha mais que o outro, isso é muito natural, não 

existe cobrança. E se um está trabalhando mais que o outro todos entendem que o 

que cada um faz tem o seu valor, não tem quem faz mais e faz menos, todos sabem 

que estamos trabalhando para o coletivo. Mas a gente já está num processo de 

organicidade que isso não acontece tanto. Aqui no Fuligem a gente tem só 4 

pessoas que moram na casa e que vivem coletivamente de fato. As outras usam o 

espaço para trabalho, convivência coletiva, mas morar e trabalhar é um 

desprendimento maior, é um passo além, e nem todos estão preparados pra isso.” 

 

5.2.3 Ações do Coletivo 

PEDRO e MARIA explicam de que maneira funciona o Coletivo 

Fuligem através de suas ações: 

PEDRO: “O Fuligem ele tem um calendário anual de Festivais, então a 

gente tem no primeiro semestre o ‘Grito Rock’, que é um festival que visa a 

circulação de bandas independentes, principalmente, mas ele traz um viés de artes 

integradas, então geralmente ele tem um percurso formativo, alguma atividade 

relacionada com audiovisual, com dança, com teatro. Tem a SEDA, que é a Semana 

do Audiovisual, que é uma semana que a gente se concentra mais em atividades 

voltadas para o audiovisual. Nas últimas teve também um percurso formativo, onde a 

gente convida alguém para fazer um debate, a gente tem algumas oficinas, a gente 

tem mostra de filmes, principalmente, filmes independentes. E a gente tem ainda o 

Festival Fagulha, ele praticamente fecha o nosso calendário, totalmente voltado para 

artes integradas, onde ele trás música, teatro, uma vitrine do trabalho que a gente 

vem desenvolvendo ao longo do ano. [...]  Este ano e no ano passado a gente levou 

essas atividades pra dentro de escolas públicas. Por exemplo, neste ano a gente 

está desenvolvendo um trabalho audioviusal ligado ao pessoal da dança. A gente 

pegou esse grupo que a gente tá próximo, levou esse grupo pra dentro da escola, 

viu que a dança foi transformadora na vida deles e a gente levou isso pra escola pra 

plantar a semente lá. A gente quer que plantando a semente da vida lá na escola 

talvez transforme também a vida de outras pessoas por lá, assim como com o 

audiovisual, com a música, etc e tal. [...]  paralelo a isso a gente desenvolve nosso 
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trabalho como produtora audiovisual, como produtora nosso trabalho autoral é o 

Fuligem no AR, um trabalho que nos anos anteriores ele era ao vivo na internet uma 

vez por semana e nos últimos dois anos a gente fez uma permuta com um canal 

local e a gente tem agora meia hora, duas vezes por semana, assim a gente tem 

uma produção de conteúdos que a gente já produziria para a internet, reformulou 

isso e tem uma série de vídeos. Tem clipes, vídeos, danças, às vezes uma 

manifestação, a gente vai lá e cobre. Então, tudo isso misturado neste programa. 

Então este é o nosso autoral dentro do audiovisual. [...] E a gente tem nossa 

prestação de serviço, que acontece nas mais diversas áreas.” 

MARIA: “Dentro do PARTIDO a gente tenta dialogar sempre com os 

grupos e os movimentos sociais de Ribeirão Preto, tá sempre perto dos grupos de 

teatro e dança. Num contexto mais regional a gente tem uma articulação muito boa 

com cidades vizinhas, como Sertãozinho, Franca, Pradópolis, Serrana, Brodowski, 

são cidades que também pretendemos atinigir mais em 2015. [...] a gente pensa em 

fazer ‘coluna’ ir nessas cidades para motivar a também realizem estes eventos, não 

só num caráter de evento, mas porque a gente acredita que eles são um principal 

argumento para começar a surgir uma movimentação. [...] Eu acho que a cultura é o 

principal foco dentro disso. A gente dialoga muito nesse contexto de arte e cultura e 

tem uma preocupação sócio-ambiental, que ela deve vir aí forte em 2015, que eu 

acho que a gente vai comprar (risos). Tem vários vegetarianos aqui dentro do 

Fuligem e a gente tem uma preocupação também com o lixo, então tem essa 

preocupação ambiental, que não envolve só o Fuligem, mas um contexto mundial, 

onde o Fuligem se insere muito dentro disso e ele vai ser mais pautado em 2015. E 

a política tá dentro né, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, e não 

falo de política partidária, mas política no sentido de articulação, de compreender 

que o artístico ele não é só estético, ele faz parte de um  contexto social por si só.” 

 

5.2.4 A Individualidade no Coletivo 

PEDRO e MARIA contam como se apresenta a individualidade dentro do 

coletivo, em relação ao consumo e as dificuldades: 

PEDRO “Nosso time aqui tem uma organização tão bacana que é um pelo 

outro, por exemplo, eu tenho casa própria, eu não tenho a necessidade de morar 

aqui, eu não tenho o meu custo com aluguel. Então, eu não preciso vir e dividir o 

quarto com outras pessoas e tal. Eu já tenho esse conforto dessa individualidade 
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minha lá. E a gente teve também esse momento que a gente passou a ter 100% 

todos no caixa coletivo e eu identifiquei que eu tenho anseios que não cabem no 

caixa coletivo e que pra mim não iria tá somando muito eu estar no caixa coletivo. Eu 

consigo me dedicar ao caixa coletivo, e eu consigo ter uma prestação de serviço 

externa, que é simplória até, de dois sábados por mês que pagam todas as minhas 

contas e me dá o conforto de comer uma pizza no fim de semana sem ter a 

preocupação de prejudicar outra pessoa. A individualidade aqui, pelo fato de ser 

orgânica, ela é muito preservada. Até pelas pessoas que moram aqui terem a família 

também. Então, se tem um dia que está mais mal, a pessoa pode ir para a casa e 

ficar mais de boa. É até difícil explicar porque é orgânico, é fácil dialogar, é muito 

simples um compreender o outro, a gente já se conhece há alguns anos, já dividimos 

muitas coisas juntos, a gente passou por experiências boas e ruins disso. Então, 

nesse sentido eu acho que a individualidade de cada um é de cada um e eu 

respondo por mim mesmo.” 

MARIA: “Eu acho que é uma construção e uma desconstrução constante. 

Não é linear, a gente vai e de repente vira, muda tudo, eu acho que é isso que 

mantém a coisa assim muito louca, muito legal, muito viva. (...) eu acho que eu fui 

mudando muito, e eu só tenho a agradecer isso. Em termos de consumo eu mudei 

muito, e eu ainda tenho também alguns anseios materiais, pensei da gente comprar 

um terreno, fazer vários quartinhos pra todo mundo viver junto, eu penso nisso, claro 

se for um desejo de todos. [...] eu penso também que pessoas que aceitem viver 

dessa forma ainda mais coletiva é importante, porque se ninguém investir no 

comum, o Coletivo não existe, entende? A particularidade de investir em coisas 

externas, ela traz um conforto e uma necessidade também, que cada um tem a sua, 

mas se não existir um investimento no comum, o Fuligem não existia, a casa não 

existia, as coisas não aconteceriam da forma como elas acontecem. Essa é a minha 

preocupação de manter uma casa, de ter um carro coletivo, e a gente já tem carro 

aqui, mas é de manter as pessoas dentro de um caixa. Um outro membro do 

Coletivo sinalizou também querer sair do caixa coletivo, e isso eu vejo como um 

agravante para a sobrevivência de um coletivo: ninguém num caixa coletivo. [...] 

Hoje 5 pessoas participam do caixa coletivo.” 
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5.2.5 A liberdade 

ANA e MARIA relatam sobre a liberdade que vienciam no coletivo, em 

contraposição à sociedade tradicional: 

ANA: “Eu fiquei pensando porque que eu continuaria chorando, fazendo o 

que eu não gostava se eu poderia fazer diferente. E também não foi algo totalmente 

pensado a saída do jornal e a vinda para o coletivo. Eu saí porque não aguentava 

mais e daí surgiu de aparecer o convite para viver no coletivo. E eu não me 

arrependo em nenhum momento dessa troca. E o acolhimento que eu recebi aqui, 

me tratando como se todos me conhecessem há bastante tempo, não me tratando 

como uma estranha, me trataram desde o início  como se eu já fizesse parte da rede 

há muito tempo. Não me trataram diferente, como se eu fosse mais um deles. Isso 

fez com que eu me sentisse parte do Fuligem. E quem tem que dar o primeiro passo 

é você! Nunca existiu uma imposição, a escolha foi totalmente minha. Não estou 

aqui como uma escrava, mas porque eu quero estar” 

MARIA: “Olha, aqui eu me sinto livre sim. Eu tenho liberdade. É que 

dentro da sociedade, como um todo, isso é muito pouco, mas eu me sinto muito 

mais livre aqui, do que se eu tivesse em outro lugar. É muito mais fácil eu ter uma 

conversa com liberdade aqui dentro do que em qualquer lugar lá fora. Mas ainda tem 

muito para acontecer, para essa liberdade ser plena de fato. Quando você muda, às 

vezes as pessoas não aceitam que o outro muda, mas aqui a gente acredita sim na 

mudança do outro e que é por isso que a gente faz o que a gente faz.” 

 

5.2.6 Mudança Individual 

Os três participantes relataram mudanças individuais a partir da entrada 

no Coletivo: 

PEDRO: “Eu penso em como me relacionar melhor com o meio e com as 

pessoas. Então, eu busco me alimentar melhor, de uma forma menos abusiva com o 

planeta, por exemplo, evitar alimentos industrializados. Eu e a Raissa não comemos 

mais carne. A gente acredita que se é relevante pro ambiente faz a diferença. [...]  

Cada dia que eu acordo eu me questiono sobre algo, nas reuniões aqui mesmo, às 

vezes eu chego convicto de uma posição que eu devo tomar e durante a reunião 

com outras 7 pessoas eu saio daqui refletindo e pensando que não era nada daquilo 

que eu pensava e que eu devia era mais escutar o outro sobre aquilo. Hoje a 

mudança que eu busco em mim depende dos outros, não é só minha, individual. 
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MARIA: “Eu penso sempre em generosidade, todas as vezes que eu 

penso nestes processos coletivos. A construção coletiva ela exige muito a 

generosidade. E pra mim isso é um exercício muito grande, porque é difícil ser 

generoso no mundo que a gente vive, nesse sistema, para o ser humano mesmo é 

muito difícil. Parece que a gente fica querendo competir com a gente mesmo. Eu 

busco tentar ser generosa sempre, ouvir o que as pessoas dizem. Eu acredito muito 

na Inteligência Coletiva, quando a gente senta numa reunião e as pessoas dizem 

algo pra mim, eu acredito mesmo naquilo que elas estão dizendo, por mais que a 

minha opinião naquele momento seja contrária daquilo, eu acredito na inteligência 

daquelas pessoas. E eu sempre repenso a minha postura. Ao mesmo tempo que os 

Coletivos vão mudando, a gente também. Este processo de mudança é um processo 

constante. 

ANA: “Eu acredito que essa outra massa que a gente faz parte hoje, que 

é o coletivo, está aberta para que cada um imprima sua digital nela. Eu tenho voz 

aqui pra falar e ser a ‘Ana’ que eu sempre fui, mas também tenho voz e espaço pra 

modificar a ‘Ana” que não era legal. Então é bastante legal este processo que a 

vivência coletiva proporciona, desse repensar o eu. Você se conhece mais, é muito 

mais um processo interno do que externo, você com você mesmo testando seus 

limites pra além do você. É meio confuso (risos), mas é bem isso. Você começa a se 

repensar todos os dias, desde uma louça que ficou de um dia para o outro, até um 

trampo que você pode fazer ficando uma semana no Rio de Janeiro fotografando o 

Papa. Até cada pessoa que passa aqui, cada coisinha mínima que acontece aqui, é 

algo que faz com que a ‘Ana’ mude. A experiência que eu tenho aqui é única, a 

minha não é a mesma dos outros membros do coletivo. Cada um tem a sua vivência 

naquilo. [...] Até meus amigos mais próximos, eu sei que a convivência uns com 

outros muda a gente. Sei que mesmo eles me vendo como uma pessoa mais cult, 

morando numa casa coletiva, observando minhas atitudes, eu sei que eles começam 

a olhar para eles mesmo de uma outra forma. É pouco, mas são pequenas 

mudanças que vão fazer grandes transformações. 
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5.2.7 Mudança Regional e no Mundo 

Os três participantes relatam como percebem as mudanças externas, 

decorrentes da vivência no Coletivo: 

PEDRO “Eu acredito sem dúvidas. A minha mãe, por exemplo, começou a 

mudar o mundo no momento que ela me criou. Então, qualquer coisa, por mais 

simples que a gente faça, a gente tá mudando o mundo. Eu acredito que 

ressignificando a minha forma de comer, de me relacionar com o próximo, ensinando 

ou aprendendo com outras pessoas, a gente tá mudando o mundo sim. Todo mundo 

está. A gente está mudando do jeito que a gente acredita.” [...]  Às vezes a gente 

quebra a cabeça com gente que já tem ideias formadas, e na verdade não temos 

muito sucesso. Eu andei nos últimos anos dando aulas para crianças e 

adolescentes. Aí é outra coisa, você vê que a semente está sendo plantada. Eu 

ensinei uma menina a filmar e agora tem um ano e meio que ela e a amiga fazem 

uma série de vídeos, colocam no youtube. Eu estou vendo a semente que eu plantei 

dando fruto. E se cada uma dessas crianças ensinarem mais um, onde a gente vai 

chegar? Não dá nem pra medir o tamanho da mudança. [...] 

MARIA: “Eu acredito que o evento que nós participamos de corpo e alma 

na organização, que foi o Se Vira Ribeirão, foi um marco para conectar muitas 

pessoas que buscam uma mudança na Cultura da cidade. Tudo que a gente viu 

depois do Se Vira foi reflexo do que a gente vivenciou naquele momento. E foi algo 

simples de ser realizado. Foi conectar pessoas, unir com ideiais, ideologias, 

relacionamento, coisas que eram possíveis de serem trocadas umas com as outras. 

A partir daí, a gente como um Coletivo, que já desenvolve audiovisual, organização 

de eventos, a gente aplicou nossas tecnologias no Se Vira, e essas tecnologias 

foram replicadas em várias esferas da sociedade local e regional no meio artístico. 

Depois do Se Vira, tiveram Coletivos que surgiram na área de Audiovisual, não 

inspirados única e exclusivamente na gente, mas sim tiveram uma vivência e uma 

referência no trabalho que a gente desenvolve. [...]  Inclusive tivemos a interação 

com a esfera pública, até na questão de sentar com gestores locais da prefeitura, do 

estado, e chegar a debater as necessidades e anseios dos artistas locais, de serem 

ouvidos pelo poder público local, coisa que antes não existia esse diálogo tão direto 

e de igual para igual.” 

ANA: “Eu acredito sim, até em pequenas coisas, que começaram 

pequena dentro da rede e depois se desenvolveram. Por exemplo, o marco civil da 
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internet, começou com algumas pessoas dentro da rede Fora do Eixo, discutindo 

debatendo, criando força e um dia nós estivemos lá com uma faixa em frente ao 

Congresso Nacional, fazendo um protesto silencioso e que deu resultado positivo e 

nós fomos ouvidos, e de fato saiu. Então, eu acredito que essas mudanças, elas 

começam pequenininhas, vão despertando no indivíduo, as pessoas começam a se 

juntar para essa causa acontecer, e ela de fato acontece. Eu entendo que o mundo 

pode ser mudado assim. Eu sei que é uma pequena parcela da sociedade, que vive, 

que acredita nisso, tanto que a gente sai pro mundo real e se depara com coisas 

absurdas, como Bolsonaros e afins e o que mais me assusta é que o mundo real é 

muito mais isso do que o que a gente vive. Mas eu acredito que o que a gente vive 

pode modificar minimamente cada pessoa que passa por aqui.” 

 

5.3 RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados dessa nova forma alternativa de se viver em sociedade tem 

impacto em vários níveis de relação. Aqui são apresentados alguns resultados 

dessas ações, como a mudança na forma de se relacionar com o capital, com o 

dinheiro. Segundo os membros do Coletivo Fuligem eles desmonetizaram a moeda 

para tornar o processo do ‘fazer’ mais possível de ser realizado. Eles, também 

explicam como é impossível falar dos coletivos sem falar de rede sociais, a 

comunicação e as relações se estabelecem de forma orgânica e com aproximação 

utilizando as novas mídias como meio de manter as relações ativas e intensas, mas 

ressaltam a importância dos encontros presenciais para que isso se fortaleça ainda 

mais. Também descreve-se aqui como através da arte eles articulam mudanças no 

convívio social e como essa mudança se estabelece em vários níveis, 

principalmente quando eles se referem a educação de crianças e adolescentes. 

 

5.3.1 Desmonetização 

O processo de desmonetização foi explicado por Pedro, como pode ser 

verificado a seguir: 

PEDRO: “O card ele vem pra desmonetizar o processo, eu poderia 

prestar um serviço audiovisual, ganhar 1.000 reais e pagar 1.000 reais pra banda vir 

e tocar em um evento que a gente vai fazer. Com o card, a gente dialoga com a 

banda e aí a gente fala pra ela que faremos um registro com qualidade da banda 

com algumas câmeras, editamos e eles vem fazer o show com a gente. Então o card 
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seria isso, a gente deixa de usar a moeda real e desmonetiza o serviço. [...]  O 

dinheiro você pode acumular. A ideia do card é que ele não seja cumulativo. Então 

eu não vou ficar prestando serviço audiovisual para o restaurante e ficar juntando 

um milhão de cards e depois chegar lá e ter esse acumulo do card. É justamente 

evitar o acúmulo. O objetivo é não tornar algo lucrativo, não usar para o lucro, mas 

sim tornar possível de ser feito. [...]  E ele não precisar ser impresso, alguns 

Coletivos até chegam a usar, mas a gente usa ele de forma pontual. A gente tem 

tudo numa planilha mesmo  [...]  E em outras ocasiões é papo reto mesmo, você vai 

fazer o show aqui e no final eu entrego o vídeo que a gente fez, tudo na base da 

confiança. [...]  O card ele não é uma moeda real, é mais uma ressignificação, então 

seria mais um acordo  [...] O card sistematiza a camaradagem, cada Coletivo tem 

autonomia para fazer as trocas de como quiser, então entra aí o quanto você é fiel 

nos compromissos que você estabelece.” 

 

5.3.2 Consumo 

Os participantes relatam como modificaram suas práticas de consumo a 

partir da entrada no Coletivo, como pode ser observado nos relatos de ANA e 

MARIA: 

ANA: “Essa forma de consumir de uma outra forma, a gente busca pra 

gente, mas busca pro outro também, através da economia solidária, a troca de 

serviços, a desmonetização do capital, ela te liberta um pouco, principalmente da 

questão do dinheiro, que te permite fazer coisas sem ter que pagar por aquilo, você 

pode trocar por um serviço, mão-de-obra, acho que isso é uma mudança significativa 

pra gente e pra além da gente. Quando a gente faz essa troca com alguém que 

nunca teve contato com isso, passa a fazer com que a pessoa pense diferente 

depois daquele momento. [...] Essa mudança de consumo é estendida para a 

sociedade e também a mudança de comportamentos, entre pessoas, acho que falta 

amor nessa relação profissional com o mundo. Hoje as relações são muito 

formatadas, namorar, casar, ter filho e morrer, o que a gente busca é essa mudança 

comportamental na sociedade, fazer com que essa relação nossa com o mundo 

mude também. 

MARIA: Eu não me sinto hoje totalmente dependente dos outros. Mas 

teve uma época que vivemos 11 pessoas em um caixa coletivo, na época eu estava 

no BANCO da casa. Então eu tinha a dimensão que a gente estava trabalhando 
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muito, as pessoas sobrecarregadas e o dinheiro tava escoando assim... E era um 

momento onde eu também tentava ganhar muito dinheiro, tipo vender muito 

espetáculo, porque a gente tinha uma demanda muito grande de custo e tal. Mesmo 

assim, eu nunca me senti dependente dos outros, porque sempre trabalhei né e 

sempre fui muito pró-ativa, mas nesse período eu senti que a gente... (pausa 

longa)... é... tinha uma demanda de custo parece, grande.” 

 

5.3.3 Arte Transformadora 

Tanto ANA quanto MARIA abordam a questão da transformação social 

implicada no fazer artístico e afirmam que nos Coletivos esta questão ganha 

força:  

MARIA: “Eu acho foda (risos). Antes de entrar no Fuligem, eu vim do 

teatro, e eu também trabalhava com produção cultural e vendia os espetáculos do 

meu grupo. Eu acredito no grupo deles, lógico. Mas eu sentia falta de alguma coisa. 

O Fuligem ele me completa neste sentido, que é fazer cultura com uma preocupação 

social, que ela é diferente, que ela é mais engajada. Porque eu acredito que a arte 

ela tem uma função social. E se a gente tem essa consciência política que a gente tá 

aqui debatendo, algo precisa ser feito com isso. Essas temáticas que a gente 

levanta a gente tem alguma responsabilidade sobre isso. 

ANA: “Em agosto a gente recebeu aqui uma turma diferente. Uma ONG 

de colombianos, que estava circulando pela América Latina, num jipe. E eles 

estavam fazendo exatamente essa pesquisa, como que a arte transforma a 

sociedade, a arte no processo de transformação. Eu acredito muito nisso, foi a arte 

que mudou a minha vida, que me trouxe pra cá. Isso que é importante, para você se 

entender como parte dessa mudança na sociedade. Por exemplo, a gente fez uma 

exposição fotográfica numa escola onde as crianças não têm acesso a este tipo de 

arte, chamava Cultura em Foco, e depois deles visitarem a exposição nós sentamos 

no meio das fotografias para um bate-papo com eles sobre como a fotografia podia 

mudar aquela realidade deles. Foi interessante poder levar alguma coisa, e também 

ouvir deles, tirar um pouco essa percepção que foto é somente ‘selfie’, de fotografar 

você mesmo, mas a gente tentou mudar esse pensamento e ensinar que fotografar 

com o celular e publicar na internet podia mudar a vida deles. E algumas dessas 

crianças que a gente levou esse pensamento, fez os olhinhos brilhar, se entender de 

outra forma, o mundo de outra forma. Conseguir levar essa visão diferente de arte, 
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transforma mesmo. A arte não é só o que está no museu, ela é muito mais palpável 

do que se imagina, tá ali para você aproveitar e se libertar. 

 

5.3.4 Do micro para o macro 

PEDRO e MARIA apontam a importância da transformaçãoo no sentido 

do micro para o macro, tal como vivenciam no Coletivo: 

PEDRO: “Isso do micro para o macro é algo que parte das imposições 

que a sociedade tem pra gente. Você começa a ver que tem algo de errado ali, 

começa a se questionar sobre aquilo... acho que todo mundo tem isso, por mais que 

o indivíduo esteja inserido num contexto do padrão social ele tem seus 

questionamentos. E quando você encontra outra pessoa que também tem estes 

mesmos questionamentos aí é formação de quadrilha (risos) é fácil começar algo de 

forma coletiva, com várias pessoas que tem os mesmos anseios e aflições, e que 

estes anseios quando é feito com mais pessoas é potencializado, isso pra mim é 

mais do que estímulo. Claro que cada um tem algo pessoal a buscar, específico da 

sua área que trabalha e atua, mas eu acho que o principal são estes 

questionamentos e este encontro com estes questionamentos em comum.” 

MARIA: “Culturamente, a arte tem este lance transformador. Quando a 

gente faz qualquer ação e consegue empoderar alguém a participar disso, isso é 

algo muito transformador, tem um potencial gigantesco. É quando a gente deixa a 

pessoa ser protagonista, se sentir parte né, pertencente de alguma ação. Quando a 

gente realiza uma pequena ação que seja e consegue colocar pessoas participando 

daquilo, que são os eventos que a gente faz e tenta minimamente construir de uma 

forma colaborativa, isso tem um poder transformador que ele é macro. A pessoa 

pode talvez nem montar um coletivo, ou não de fato ter uma ligação muito duradora 

com o Fuligem, mas isso reverbera por um longo prazo. É isso é o que o Pedro faz 

com as crianças, conseguindo passar várias noções de filmagem, que não é 

somente a técnica, é se sentir com o poder de fazer algo, ainda que seja mínimo. [...] 

Eu acho que o poder transformador do indivíduo tá nele sentir poder e não um poder 

maior que o outro, um poder de competição, mas de construção e que ele deve ser 

coletivo.” 

 

 

 



66 

 

5.3.5 Redes Sociais 

Os três participantes colocam a importância das redes sociais para a 

comunicação dos coletivos, como pode ser verificado em seus relatos: 

PEDRO: “Tudo é fundamentado no diálogo. Quando a gente tem redes 

sociais que possibilitam um diálogo constante a qualquer hora do dia e em qualquer 

lugar que a gente esteja, acho que a gente amplia as possibilidades. Se eu tenho 

dúvida e posso acionar alguém para me ajudar a solucionar aquilo, por experiências 

que ele já passou, é muito melhor. A gente tem um exemplo de uma rede no Brasil 

que não funcionou, que é o Projeto Cultura Viva. Na teoria ele é lindo, aqui em 

Ribeirão até tivemos os Pontos de Cultura deste projeto, daí tem um Pontão e outras 

ramificações que são os demais pontos dentro de cada cidade. O problema é que 

essa é uma rede que já começa errada, ela começa a partir de uma verba pública, e 

eles seriam estimulados a dialogar entre si. O que deu errado aí é que não começou 

no diálogo, o recurso não veio para uma rede, para um ponto, que já tinham diálogo, 

deram o dinheiro e disseram ‘vocês tem que desenvolver coisas juntas’. Como você 

obriga o diálogo? O diálogo, a gente acredita, que tem que ser orgânico. E a função 

das redes sociais é exatamente essa, tornar orgânica essa relação entre os 

envolvidos, eu não preciso forçar um diálogo com quem está aqui do meu lado, se 

eu tenho mais afinidade com alguém que está mais distante, dessa forma a gente 

amplia as possibilidades. Assim, as vezes o cara com quem eu dialoguei lá do outro 

lado vai dialogar com quem está aqui do meu lado e é assim que a rede funciona.” 

MARIA: “As redes elas dinamizam o processo. O online ele ajuda nessa 

dinâmica, mas o offline é super importante. A gente tem debatido muito isso. Os 

encontros presenciais, eles conectam a rede. É como se a gente mantivesse viva a 

relação no online, mas a conexão fosse estabelecida no offline. Os encontros 

presenciais eles são super importantes. A conexão dos coletivos, da troca de 

conhecimentos, ela tem também um avanço considerável no contato pessoal, mas o 

online é fundamental porque mantém essa relação ativa por mais tempo.” 

ANA: “As redes sociais são a base, o alicerce da Rede Fora do Eixo, 

através das redes sociais que a gente se comunica o tempo todo, toma decisão, 

debate temas relevantes para todos, onde a gente se organiza e mantém a relação 

viva. Porque uma relação que a gente não mantem o contato vivo, ela esfria e vai 

acabando. Se a gente não se mantivesse conectado através das redes tudo seria 

mais lento, mais demorado e talvez a gente se perdesse pelo caminho, porque são 
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muitos tentáculos conectados. A rede também não deixa que a comunicação se 

torne unilateral, que não diminua nenhuma das partes, todos tem voz, temos vários 

grupos de conversas, a gente tem inclusive um aplicativo no celular, que é o 

‘Telegram’, desenvolvido pela rede, onde a gente tem várias frentes possíveis, 

banco, mídia, conteúdo, festival, a gente pode estar em discussão o tempo todo, 

desde se a gente vai passar a permitir fumar dentro ou fora das casas, isso pode ser 

discutido em rede, não preciso discutir só aqui em nossa casa, podemos decidir 

coletivamente com todas as casas. [...] A rede também serve para que o coletivo não 

seja algo imutável, que ele continue em constante transformação colaborativa, cada 

membro é um agente de transformação social, a visão de cada um aqui é diferente, 

mas elas se somam. Claro que a gente sempre tenta chegar no consenso, mas 

sempre com muita discussão antes de fechar o tema, isso às vezes dura duas horas, 

às vezes quatro, às vezes dias, semanas... E isso é legal porque acontece também 

na rede, online, que duram horas. [...]  A gente tem na mídia Fora do Eixo através de 

‘chats’. Tem ‘chat’ da regional São Paulo, aí todo mundo que atua em São Paulo 

está nesse chat e a gente conversa todo mundo junto, que está em Ribeirão, 

Piracicaba, São Paulo e várias cidades do interior, do ABC. E ainda tem o chat 

nacional da mídia com todo mundo, gente do Amapá, do Rio Grande do Sul, dos 

interiores de cada estado do país. Todo mundo que atua com mídia no Fora do Eixo 

está nesse chat. São vários canais de comunicação 24 horas, que a gente pode usar 

tanto para se organizar, para fazer onda de ‘tweets’, quanto para se organizar 

enquanto rede, como serão os próximos encontros presenciais, o que será discutido, 

porque os encontros presenciais são muito importantes. A gente tenta aproveitar os 

festivais e algumas outras ações que todo mundo faz para que essa relação saia um 

pouco do virtual e crie mesmo essa relação pessoal, porque aí essa relação cria um 

vínculo maior, e quando você volta para o virtual você confia mais naquela pessoa, 

você sabe até como a pessoa fala, melhora a interpretação e tudo mais. Essa 

relação só tende a engrandecer. [...] O Se Vira foi totalmente organizado pela 

internet, pelas redes sociais. Tudo foi organizado num período de 15 dias, a gente 

se comunicou com todo mundo pelo FACEBOOK, foi o ‘Face’ que fez a Virada 

acontecer em tão pouco tempo. Se não tivessem as redes sociais, a gente não teria 

se articulado, divulgado o evento, trazido as bandas e artistas independentes, batido 

no poder público, ter feito todo o processo de mobilização para o evento. [...]  A 

gente teve um giro de 20 mil pessoas na primeira edição do evento e deixando um 
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residual de pessoas engajadas, que ainda circulam pelas redes, pelas ruas, pelos 

próprios movimentos sociais. Algo que marcou os movimentos de Ribeirão Preto, 

envolveu toda a cena cultural: grupos de dança, de teatro, de música, de 

audiovisual, bandas, todos se mobilizaram. [...] As redes sociais são praticamente 

todo o nosso ponto de divulgação. A gente tem pouca verba e não tem como investir 

nas mídias tradicionais, como jornal, tv, outdoor, revista... e as redes sociais são 

uma mídia mais direta, é como se fosse o nosso boca a boca ampliado umas mil 

vezes. Por exemplo, a gente vai construir a SEDA (Semana do Audiovisual), a gente 

marca uma reunião presencial com todos os envolvidos, mas como é um festival 

colaborativo, nem todos estão à disposição naquele momento, então as redes 

sociais passam a ser um segundo, terceiro, quarto ponto de encontro para dar 

continuidade no processo, de forma mais orgânica e pontual. Assim, a gente 

desenvolve com agilidade tudo que é preciso ser feito, dando continuidade daquela 

reunião presencial. É uma ferramenta muito importante para nossos projetos, porque 

não tem como manter esse contato direto com todo mundo (...) E além disso, 

também é uma forma de empoderamento, fazer alguma coisa além do somente pra 

você, pensando também em como se manifestar com o outro, para o outro. É muito 

do que aconteceu também com o Movimento Passe Livre, e logo já não tinha mais 

dono, eram seres empoderados, ocupando a rua, que saiu do controle, o que é 

ótimo, porque todos só precisavam de um motivo para que isso acontecesse. As 

redes deixam a base pronta para que as pessoas se estimulem para ocupar a rua, 

isso é muito interessante. Isso mostra que o ativismo não é só de sofá, que ele vai 

para a rua também. [...] É através desse empoderamento e da voz que as redes dão 

pra todo mundo. Muitas campanhas já saíram das redes e já foram de modo mais 

concreto para o Congresso, para as prefeituras, e isso reverbera de uma forma 

interessante e pertinente nas transformações. E prolongar esse contato, que talvez 

começa presencial e tem a continuidade nas redes, ou vice-versa. As redes têm 

esse poder de juntar pessoas, estreitar laços, para que dali surjam outros projetos, 

outras necessidades. Aqui no coletivo, a gente se aproxima pelas redes, enquanto 

canal de comunicação, para resolver necessidades da própria casa, ele aproxima 

além do físico.” 
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5.3.6 Mídia Ninja 

ANA explica o que é a Mídia Ninja: 

ANA: “A mídia ninja é o resultado de tudo que a rede vem aprendendo de 

comunicação desde o início. Como tudo era baseado em festivais e grupos 

independentes e a mídia tradicional não tinha interesse em divulgar, e a mídia 

nasceu como um canal de divulgação dos coletivos. Porque quando o Fora do Eixo 

começou as redes sociais estavam engatinhando, no início eram comunidades no 

Orkut, que era novo na época, fotolog, esses eram os canais de comunicação que 

se tinha disponível, daí eles foram se organizando para conseguir canais de 

comunicação alternativos para divulgar o trabalho do Coletivo. E hoje o mídia ninja 

se organiza totalmente em rede, ele tem duas bases sólidas, no Rio e em São Paulo, 

e tem colaboradores espalhados pelo país todo, não é nada que vem de cima pra 

baixo, tem chats e e-mails para todo mundo sugerir o que quiser e quando quiser, 

mas tem alguns processos de reuniões e organização, através de pessoas que são 

mais orgânicas nas redes, mas todos são colaboradores e sem eles a mídia ninja 

não aconteceria. [...] O que muda é abordagem e a pseudo imparcialidade sobre o 

assunto, que a mídia ninja se assume como parcial(parcial ou imparcial?) e de 

dentro do processo de comunicação, transmissões com celular ao vivo, sem cortes, 

que te coloca dentro da realidade e não de uma verdade editada e parcial de fora. 

Isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes aquilo, te coloca dentro da 

pauta.” 

 

5.4  PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Dentro deste contexto de novidades e mudanças, algumas vezes pautada 

na forma de se relacionar com o outro, ora online em distância inimagináveis, em 

outros momentos de muita proximidade física, como é o caso de estar 24 horas em 

uma casa coletiva, indagou-se aos membros do Coletivo Fuligem como eles pensam 

o futuro de suas vidas, da vida coletiva e deste modelo que está em constatnte 

transformação. Pensa-se que o hoje está, de certa forma, sendo resolvido, mas 

sabe-se que à medida que o indivídulo envelhece, surgem anseios e urgências que 

até então não faziam parte dele, como: família, filhos, aposentadoria, casa própria e 

individualidade. Os participantes da pesquisa refletem sobre estes aspectos nas 

categorias a seguir. 
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5.4.1 Você, família e filhos 

MARIA “No Coletivo, as pessoas costumam se relacionar, porque quando 

a gente se envolve numa dinâmica como é da rede, que mistura trabalho e vida, com 

quem a gente se envolve pessoalmente acaba entrando quando a gente gosta. A 

gente não tá no trabalho e depois vai conviver com a pessoa. A gente já tá junto o 

tempo todo. Então, automaticamente as pessoas começam a fazer parte deste ciclo. 

Eu acho que se eu for me envolver com uma pessoa, ou ela vai ser de dentro dos 

Coletivos, ou ela vai participar disso, não sei se tão ativamente assim, mas vai estar 

neste nosso meio. Eu acho que a gente vai continuar morando junto, eu com outra 

pessoa, mas eu penso assim em continuar vivendo com todo mundo do Fuligem, 

numa lógica coletiva. [...] Eu acho muito lindo ter filhos no Coletivo, muito louco. O 

Pedro que vai ter primeiro! (risos). Tem o ‘Benja’, ele foi o primeiro a nascer em uma 

casa coletiva. Ele fez 2 anos agora, nasceu na casa São Paulo do Fora do Eixo. Ele 

nasceu num contexto, onde a mãe e o pai dele eram da rede. Mas tem filhos, onde 

só a mãe era da Rede e daí o pai brigou com ela e a mãe perdeu a guarda. Então, 

tudo isso está sendo pensado e discutido na justiça. Então, quando os pais são da 

rede é tudo mais fácil. E agora tem outras mães grávidas, tem outras mães que 

estão com os filhos na Rede, não teve briga por conta da guarda. E é uma loucura, 

porque os filhos vão nascendo nesse meio. Por exemplo, tem um garotinho, que é 

de Piracicaba, daí a gente vê ele nos Festivais, ele já fotografando, ele ainda não 

tem 10 anos de idade, então é uma outra vivência. [...] Eu penso em ter fillho sim, a 

gente pensa nisso quase todo dia. Porque eu penso que esse ambiente coletivo ele 

proporciona uma vivência totalmente diferente para uma criança, de valores, de 

estimulo, de uma aprendizagem livre, que não aquele ensino tradicional de escola e 

tal, então, eu acho que mais revolucionário do que a gente faz hoje é ter um filho. 

(risos).”  

ANA: “A minha busca é descartar esse processo natural tradicional de 

viver, nascer, trabalhar e morrer. Eu tenho acompanhado o ‘Benja’, que é o primeiro 

garoto que nasceu dentro de casas coletivas, ele tem 2 anos hoje, nasceu 2012 em 

São Paulo e eu acho muito interessante o jeito que os pais deles repensam a 

criação mesmo. Eu não sei se vou casar e ter filhos, hoje é claro que eu tô longe 

disso, mas não acho que isso esteja fora de cogitação dentro de um coletivo, isso 

pode acontecer. Não vejo como um problema, e muito menos como uma proibição. 
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A Rede Fora do Eixo tem casais fixos morando em casas coletivas, outras pessoas 

que trouxeram seus filhos para dentro da rede. Mas o que eu não imagino mesmo é 

estar voltando aos modelos antigos da sociedade, de ter um marido e uma casa 

minha com filho. Daqui pra frente, eu só vou crescer a partir disso que eu estou 

vivendo hoje. Se eu tiver um filho vai ser para que ele cresça numa casa 

minimamente coletiva, com crianças que estejam partilhando também dessas 

experiências, vou repensar a educação dele, não vou querer que ele estude numa 

escola que deixe a cabeça dele quadrada para um mundo que vai fazer com que ele 

volte para trás. O processo agora é mudar a maneira da educação, eu acho que hoje 

ela mais desinforma do que forma. A educação menos formatada, é um processo 

que a gente está em construção aqui no coletivo e a gente sabe que tem que mudar. 

Trancar por horas uma criança numa sala com paredes brancas, e jogar informações 

que elas não querem entender, isso não é educar, isso não pode mais acontecer, 

por isso que eu até sou meio receosa hoje de ter filhos, não acredito que essa seja 

uma maneira de educar. Penso que só vou ter um filho depois que isso já tiver 

mudado.” 

 

5.4.2 Eco Vila 

PEDRO: “Para nós perfeito seria a criação de uma Ecovila, uma sede 

coletiva como essa, mas com quartos individuais, sem que as pessoas precisem 

dividir quartos. Não precisa ser tão coletivo assim (risos). Um quarto individual seria 

bacana. Eu por exemplo, que não moro aqui e tenho uma casa própria com a minha 

namorada, que também participa do Fuligem, se a gente tivesse essa maneira de 

acomodar melhor todo mundo, eu teria total interesse em investir nessa forma ainda 

mais coletiva de se viver. [...] Não dá pra gente ter a resposta ainda de como seria. 

Mas a gente vê exemplos de Ecovilas que são meio fora da sociedade. As pessoas 

vão viver no meio do mato e cria justamente uma bolha e ignoram todo o resto. A 

gente não segue por este viés. A gente gosta de um ambiente que priorize o meio 

ambiente, mas a gente não quer ir pro meio do mato se isolar, a gente quer 

continuar trabalhando neste contexto social, neste contexto político, neste contexto 

midiático. A gente não quer se excluir da sociedade.” 
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5.4.3 Não queremos um modelo 

PEDRO:“A nossa experiência aqui no Fuligem, é muito mais pelo viés de 

desconstruir um modelo existente e inspirar novos modelos à partir de cada 

realidade. O modelo que é perfeito aqui pra gente não é o mesmo para Sertãozinho, 

assim como o modelo de São Paulo não é perfeito pra nós, e o modelo de um 

coletivo que é fundado beira mar ele é totalmente diferente. A gente tem hoje um 

modelo social que impõe pra todo mundo X, e tem gente que quer Y, outros Z, e é 

justamente desconstruir esse X, esse modelo imposto que a gente pretende. E 

quando eu digo inspirar novos modelos é que não cabe a nós enquanto Coletivo 

Fuligem e nem a ninguém definir um modelo que é melhor para fulano ou ciclano, 

cabe a cada um.” 

MARIA: “A gente sempre explica como a gente faz e que é uma maneira 

de fazer, mas não que talvez seja melhor, mas é uma, e que sirva de exemplo, para 

se experimentar, ou fazer diferente e que os outros também troquem com a gente, 

que talvez seja melhor ou alguns pontos, eu acho que a rede é construída assim.” 

ANA: “A gente não quer colocar um botão de reset no mundo e criar um 

modelo, é mais um estilo de vida, porque mudar uma sociedade inteira vai ser 

impossível, dizer que não vai existir mais Estado, mais regras nenhuma, penso que 

envolve um processo muito maior, e pensando hoje acho que não seria nem viável 

que isso acontecesse. Mas eu acredito que só de saber que você tem essa 

possibilidade de viver diferente, dentro dessa sociedade já me contempla e quando 

eu saio dessa realidade e vou conviver com outras pessoas eu sei que alguma coisa 

diferente eu estou fazendo eles pensarem minimamente.” 

 

5.4.4 Mudanças pretendidas 

PEDRO: “A gente não busca extremismos, a gente vê esse extremismo 

em todos os setores, por exemplo, quando a gente vai falar de política e de lutas 

sociais, a gente sempre vê os extremos e a gente tenta caminhar ali no que não é o 

extremo. A gente não quer ser socialistas, comunistas e ponto final. A gente entende 

que precisamos do capital, a importância do dinheiro, do indivíduo como ele mesmo. 

E a gente tenta o meio termo, que não é nenhum extremo. Então, se fosse buscar 

um futuro assim, pensando em Casa Coletiva seria isso: um ambiente que visa um 

coletivo, que busca uma vida próxima ao próximo, mas não excluso da sociedade, 

não ignorando o que acontece ao nosso redor.” [...] Ano que vem tem o 
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planejamento da Casa Multimídia de Arte e Cultura, desenvolver a sede como 

ambiente de formação, estar mais disponível para receber pessoas que querem 

participar dos nossos projetos e que querem desenvolver projetos junto com a gente, 

isso tudo a curto prazo, e eu pretendo estar presente em tudo isso. Isso é ser 

coletivo!” 

MARIA: “É difícil mesmo a gente pensar nisso, a gente discute nas 

reuniões, o que nós queremos fazer daqui 5 anos. Tanta coisa acontece em um 1 

ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva, a gente vive muito em 1 ano. É uma 

loucura. Você pode voltar daqui 5 anos e vai ver que muita coisa aconteceu, 

diferente do que pensamos hoje. [...] Acho que tem uma coisa pontual, que a médio, 

longo prazo, podemos pensar em ações pequenas, à partir de 2015, que é um 

diálogo maior com as escolas, que eu vejo que é um ponto de estímulo no Fuligem, 

que encaminhe um maior diálogo com as crianças, enfim é dar uma ‘hackeada’ 

neste sistema de ensino, pegar quem está em formação e pensar nesta formação de 

público e de indivídulo desde pequeno, não ficar dando murro em ponta de faca. 

Tentando ressignificar o sistema de ensino existente, tornando este ensino mais 

livre, menos cartesiano, isso pode ser também mais uma tendência que a gente 

deve trabalhar.” 

ANA: “Eles podem achar que eu sou a ‘riponga’, mas como eles gostam 

de mim do jeito que eu sou eles tentam entender e isso faz com que eles também 

mudem um pouco, e isso leva a mudança que eu sofri pra frente, a convivência da 

gente com a sociedade com ela é também faz a gente mudar a sociedade, talvez, 

nem sempre, mas é o que a gente tenta.” 

 

6 DISCUSSÃO 

 

Entende-se que conhecer e descrever o funcionamento dos Coletivos e as 

suas ações voltadas para o desenvolvimento à partir das ações criadas pelo Coletivo 

Fuligem é o objetivo principal deste trabalho. Segundo Guattari (2009) estes 

processos de libertação e ressignificação do sujeito vão acontecer diante de três 

níveis: meio ambiente, nos padrões de sociabilidade e na subjetividade 

humana. 

Este exemplo apontado por Guattari, chamado de Ecosofia, é uma 

simples e eficaz maneira de renovação das antigas formas de concepção do ser 
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humano, da sociedade e do meio ambiente. Ele afirma que este processo deve ser 

contínuo de ‘ressingularização’. Nota-se nos participantes do Coletivo Fuligem que 

eles utilizam o tempo todo o termo ‘ressignificação’. Essa busca individual, dentro do 

coletivo de se ressignificar o tempo todo é preconizada por Guattari para que essa 

transformação aconteça nos três níveis “toda catálise de retomada de confiança da 

humanidade em si mesma para ser forjada passo a passo e, às vezes, a partir dos 

meios os mais minúsculos” (GUATTARI, 2009. p.56). 

No meio ambiente constata-se a busca pela arte enquanto elemento de 

saída ao desenvolvimento, a mudança quando um participante diz que ensinou uma 

menina a filmar e colocar seu filme no youtube e ali ele vê a semente que ele planta 

dar frutos, repensando que se essa criança passar adiante a outras ela vai promover 

essa transformação. Também tem a questão de ressignificar o olhar para a 

fotografia, quando a participante afirma sobre a preocupação em mostrar um outro 

olhar, que não o selfie na produção de uma fotografia entre jovens, de que arte pode 

sim estar muito mais próxima da vida dos jovens. 

Maria afirma essa preocupação do Coletivo Fuligem com a mudança na 

educação: “Um ponto de estímulo no Fuligem, é um maior diálogo com as crianças, 

dar uma ‘hackeada’ neste sistema de ensino, pensar nesta formação de público e de 

indivídulo desde pequeno, tentando ressignificar o sistema de ensino existente, 

tornando este ensino mais livre, menos cartesiano.” Ana ressalta este olhar mais 

crítico do coletivo em torno do processo de aprendizado: “Trancar por horas uma 

criança numa sala com paredes brancas, e jogar informações que elas não querem 

entender, isso não é educar, isso não pode mais acontecer.” 

A organização de festivais apontada pelos participantes da pesquisa, 

também tem uma relação importante de transformação do ambiente onde estão 

inseridos, no desenvolvimento local, quando citam o Festival Se Vira, onde o objetivo 

foi conectar pessoas, unir ideologias, criar relacionamento com interesses comuns, 

através de instrumentos e tecnologias que poderiam ser trocadas entre as pessoas. 

Nota-se ainda que o Coletivo Fuligem tem essa preocupação em trocar experiências 

e fazer com que essas possibilidades se multipliquem de maneiras inimagináveis, 

sem um método de controle, como mesmo afirmou uma das participantes: “Eu 

acredito que essas mudanças, elas começam pequenininhas, vão despertando no 

indivíduo, as pessoas começam a se juntar para essa causa acontecer, e ela de fato 

acontece. Eu entendo que o mundo pode ser mudado assim.” 
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Guattari (2009) define que a possibilidade dessa transformação seja de 

fato inventiva, criadora de novos mundos. Mas não apenas um, porque senão seria 

imposto querer apenas um mundo só. Seria necessário uma desterritorialização 

suave que possa fazer evoluir os agenciamentos de um modo processual 

construtivo. É o que os membros do Coletivo Fuligem fazem quando dizem que o 

caminho não é fácil. Pedro afirma que, muitas vezes, aparece para uma vivência 

entre eles com uma opinião formada sobre certo assunto, e depois de algumas 

horas, debatendo a respeito com outros membros, percebe que estava enaganado. 

A experimentação é o caminho de transformação nessa teoria. Ainda 

segundo Guattari, o coração da práxis ecosófica são as rupturas “a-significantes”, 

que são catalizadores ao alcance das mãos. E porque “a-significante”? Para que 

realmente seja inventiva, e não repetição do mesmo. Dentro dessa questão, pode-se 

exemplificar com o depoimento de Pedro: “A nossa experiência aqui no Fuligem, é 

muito mais pelo viés de desconstruir um modelo existente e inspirar novos modelos 

à partir de cada realidade. E quando eu digo inspirar novos modelos é que não cabe 

a nós enquanto Coletivo Fuligem e nem a ninguém definir um modelo que é melhor 

para fulano ou ciclano, cabe a cada um.” 

Ainda sobre a questão da arte presente no processo de recriação deste 

novo sujeito, em seu ambiente, salienta-se que os participantes acreditam que a arte 

tem este poder transformador: “Quando a gente deixa a pessoa ser protagonista, se 

sentir parte né, pertencente de alguma ação. Quando a gente realiza uma pequena 

ação que seja e consegue colocar pessoas participando daquilo, que são os eventos 

que a gente faz e tenta minimamente construir de uma forma colaborativa, isso tem 

um poder transformador que ele é macro.” 

Dessa forma, para Guattari, a subjetividade deve ser aprendida, pensada 

e repensada, para reformar a concepção do ser humano, sobre si mesmo, perante a 

coletividade e sobre este planeta. Nota-se, ainda, no Coletivo Fuligem uma 

preocupação com a produção de lixo, água e uma relação com o consumo de carne 

entre os participantes, afirmando terem se tornado veganos. Na própria sede do 

Coletivo Fuligem, pode-se observar a existência de uma horta orgânica, que os 

moradores utilizam para cultivo de produtos mais naturais e sem o uso de 

agrotóxicos.  

Nota-se ainda a intenção e a busca dentro de perspectivas futuras do 

coletivo para a criação de uma Ecovila, uma espécie de comunidade maior, uma 
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ampliação da Casa Coletiva, onde cada membro teria sua própria casa dentro de um 

espaço maior, onde possam coexistir dentro de um processo coletivo de uso de 

recursos naturais comuns, sem perder a individualidade, e o mais importante, sem 

estar fora da sociedade tradicional. 

Isso corrobora com o pensamento de Guattari (2009) quando afirma que 

“Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e 

com condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural 

reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais.” (GUATTARI, 

2009. p.09). 

Ainda neste nível do meio ambiente, entende-se a preocupação com o 

meio em que se vive, quando os participantes explicam o quanto as redes 

incentivam o empoderamento do indivíduo em detrimento do outro, pensando além 

do eu e também em como se manifestar com o outro, para o outro. Pode-se 

observar isso em alguns movimentos sociais, vendo que a rede serve para que o 

coletivo não seja algo imutável e continue em constante transformação colaborativa, 

visto que cada membro se torna um agente de transformação social, ainda que as 

visões sejam diferentes, elas podem se somar em busca de um bem comum. 

No segundo nível proposto por Guattari, estão os padrões de 

sociabilidade, a reconstrução dessas relações humanas.  Constata-se essa 

questão presente quando os membros do Coletivo Fuligem citam a desmonetização 

do dinheiro com a criação do card. Eles afirmam ser uma maneira de tornar 

processos possíveis de troca com outros coletivos, e uma forma de sistematizar a 

‘camaradagem’, a tal confiança no outro. Para os coletivos, entende-se que este 

processo de troca é fundamental para sua existência, ressignificando essas relações 

sociais. Outro ponto importante relacionado as relações sociais, é a criação da Casa 

Coletiva. Nota-se através dos depoimentos dos participantes da pesquisa, que o 

objetivo de estar juntos 24 horas por dia tem algumas funções: dialogar mais a 

respeito dos processos dentro do coletivo, facilitar estes debates, dividir custos 

aumentado as possiblidades tecnológicas do coletivo, deste modo, otimizando todo 

o processo. 

Em relação à Casa Coletiva e também ao Caixa Coletivo, constata-se um 

certo estranhamento e desconforto entre os participantes da pesquisa. Maria afirma 

que é preciso um “desprendimento maior”, para largar tudo e vir morar 

coletivamente. Tanto que não são todos os membros do Coletivo Fuligem que 
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aceitam morar juntos. Entende-se que o ponto de maior conflito seja o Caixa 

Coletivo. Pedro é um bom exemplo de quem experimentou e não se adaptou ao 

caixa e nem a viver coletivamente na casa. Ele tem um apartamento próprio e tem 

sua contribuição para o caixa apenas com trabalho para o coletivo. Este é um 

conflito individual ainda presente na natureza humana, talvez o individualismo ainda 

sobressaindo ao coletivo.  

Por outro lado, ainda quanto à sociabilidade, nota-se que o padrão 

colaborativo dos membros do Coletivo Fuligem sobressai ao determinante 

competitivo. Eles buscam dialogar e debater tudo na casa antes da tomada de 

decisões: um ambiente que visa a um coletivo, que busca uma vida próxima ao 

próximo, mas não excluso da sociedade, não ignorando o que acontece ao nosso 

redor.” 

De forma democrática, todos têm voz e buscam o diálogo em torno das 

questões mais simples e tomadas de decisões: “O time que a gente tem aqui hoje 

funciona de forma muito orgânica. Não tem nenhuma posição hierárquica. Não tem 

uma pessoa que tem mais voz ativa. E a gente em reuniões muito orgânicas, onde a 

gente consegue que todos participem, inclusive entendendo quem participa menos.” 

Este processo, inclusive, inclui debates em rede com vários membros do 

Fora do Eixo corroborando com o pesamento de Guattari (2009), em torno da 

constante mudança. Eles também têm um discurso que dizem que ‘é necessário um 

Agenciamento de Enunciação, no nível da linguagem, da corporificação dos novos 

modos de vida, que vão sendo criados, a partir dos agenciamentos maquínicos (que 

são os encontros de corpos, as reuniões, no caso do Coletivo essas vivências e 

encontros presenciais da rede em vários locais onde existem coletivos, ou seja 

aquilo que se dá em um plano de experimentação entre corpos.  

Dentro deste contexto, as redes sociais parecem funcionar como o plano 

do Agenciamento Coletivo de Enunciação. Eles fazem debates, criam nomes, 

instâncias, refazem tudo, coletivamente por meio das redes sociais. São estes 

processos de comunicação constante pelas redes que dão esta importante 

sustentação.  

O terceiro nível de mudança ecosófica preconizado, por Guattari (2009), é 

o da subjetividade. “A vida doméstica vem sendo gangrenada pelo consumo da 

mídia, a vida conjugal e familiar se encontra frequentemente ‘ossificada’ por uma 
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espécie de padronização dos comportamentos, as relações de vizinhança estão 

geralmente reduzidas a sua mais pobre expressão.” (GUATTARI, 2009. p.07-08). 

Segundo Guattari, o homem não encontra mais barreiras a ser superadas, 

a não ser estar na frente dos outros, uma competitividade plena, em que os fins 

justificam os meios. Entendendo o subjetivismo, colocado pelo autor, como o homem 

enquanto ser psíquico envolvido e envolvente e não como um objeto no ou do meio. 

Entende-se que essa busca pela subjetividade no Coletivo Fuligem ocorre 

em vários níveis, principalmente por essa resingularização nas relações com o 

trabalho, consumo, seus pares e nos conceitos de família repensados por eles. 

Quando os participantes da pesquisa falam das famílias, eles afirmam que 

elas estão sedadas pelo discurso midiático. Ana afirma: “A minha busca é descartar 

esse processo natural tradicional de viver, nascer, trabalhar e morrer.” Tanto que ela 

segue dizendo que pensa sim em ter uma família dentro do coletivo, que já existem 

famílias no Fora do Eixo e que a educação dessas crianças já está sendo diferente, 

que dificilmente voltaria aos ‘modelos antigos’ da sociedade, como ter marido e filho 

em uma casa própria. 

Segundo Guattari (2009) nessa produção de subjetividade desenvolvem-

se práticas específicas que tendem a modificar e a reinventar maneiras de ser no 

seio do casal e da família, do contexto urbano e do trabalho, questões muito 

presentes no modo de vida do coletivo em questão. 

Ainda em relação à subjetividade, o repensar o modo de trabalho também 

é um caminho vivido pelos membros do Coletivo Fuligem. Dentro do processo de 

ressignificação, os membros falam da insatisfação com o modo de trabalho 

tradicional. Ana diz que ao sair de férias não conseguia mais voltar para o ambiente 

de trabalho com paredes brancas e seguia chorando e hoje o consumo e o dinheiro 

têm valores diferentes em sua vida: “Antes eu ganhava 1.500 reais pra mim no jornal 

e gastava com nada que tinha sentido. Hoje eu ganho 500 reais em um freela ele 

tem um resultado mais satisfatório. O destino desse dinheiro faz a casa acontecer, 

faz com que os projetos saiam dos sonhos, faz com que a gente tenha esses outros 

momentos de consumo diferenciado. A gente não apenas compra, compra, a gente 

tenta investir em coisas que fazem mais sentido para o coletivo.” 

Pedro afirma que não via sentido em trabalhar em horário comercial e 

teve no coletivo a chance de ressignificar seu modo de trabalho: “Tem dia que eu 

quero trabalhar 14 horas, tem dia que eu quero trabalhar só 4, tem dia que eu não 
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quero trabalhar. Tem dia que eu quero ficar com meus amigos, tem dia que é 

importante nós conversarmos mais aqui com os outros membros da casa e trabalhar 

menos. Então, são várias coisas pequenas que fazem uma ressignificação maior.” 

Nota-se que esse retorno à subjetividade humana, a essa 

resingularização, torna o indivíduo cada vez mais colaborativo e menos competitivo, 

como pensa Guattari (2009). Segundo o autor, essa recomposição da práxis 

humanas,  através da produção de subjetividade resingulariza o ser ao invés de 

permanecê-lo na usinagem de desolação e desespero. Ainda dentro dessa 

composição da práxis humanas, Guattari (2009) aponta o reconstruir da modalidade 

do ser em grupo, comprova-se aqui essa busca do coletivo na fala de Ana quando 

diz: “E se um está trabalhando mais que o outro todos entendem que o que cada um 

faz tem o seu valor, não tem quem faz mais e faz menos, todos sabem que estamos 

trabalhando para o coletivo” 

Dentro dessas mudanças propostas pelo Coletivo Fuligem, eles vivem as 

experimentações ‘in loco’ (agenciamentos maquínicos), que dá outra sustentação, 

para que AGENCIAMENTOS INVENTIVOS PROCESSUAIS CONSTRUTIVOS 

OCORRAM. Isso é o que (GUATTARI, 2009) chama de REVOLUÇÃO 

MOLECULAR, que são segundo o autor domínios da sensibilidade, da inteligência e 

do desejo. 

Ele diz ainda que as rupturas a-significantes (que se dão no encontro de 

corpos, nas experimentações, nos agenciamentos maquínicos) convocam uma 

repetição criativa que forja objetos incorporais (que são os novos agenciamentos de 

enunciação). Esses agenciamentos de enunciação são o suporte expressivo da 

revolução molecular que, para Guattari (2009), é um caminho real de transformação 

do modo de vida no planeta. Esse suporte expressivo é importante ainda, segundo 

Guattari, para trabalhar as raízes da angústia e da culpabilidade, que surgem nos 

processos de desmonte, fundamentais em todo processo de transformação. 

Enfim, essa nova ecosofia preconizada por Guattari (2009) se encaixa na 

subjetividade tanto individual, quanto coletiva, transbordando para todos os lados. 

Nota-se o esforço dos membros do coletivo em questão em se empenhar na busca 

por essa ressignificação individual para externar isso no convívio coletivo. Guattari 

(2009) afirma que se tratam de novas práticas sociais, novas práticas estéticas, 

novas práticas de si na relação com o outro, com o estrangeiro e com o estranho. 
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Quando Pedro define, em poucas palavras os objetivos do Coletivo 

Fuligem percebe-se a simetria com este conceito do autor: “Eu acho que o objetivo 

maior do Coletivo Fuligem é ressignificar a vida, (pausa) de forma geral. Acho que 

mais sucinto que isso impossível (risos). Enfim, ressignificar tudo em nossa vida, o 

nosso trabalho, nossa alimentação, nossa relação com o próximo, então tá sempre 

buscando essa ressignificação, essa releitura sobre nós mesmos.” 

Entende-se, assim que, para Guattari, os indivíduos devem se tornar, a 

um só tempo, solidários e cada vez mais diferentes, já que a reconquista de um grau 

de autonomia criativa num campo particular invoca outras reconquistas em outros 

campos.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Observa-se que o surgimento dos Coletivos ainda é recente, e estudar um 

fenômeno artístico, político e social diante dos processos de transformação que se 

seguem é de suma importância para o desenvolvimento. Pode-se dizer que o 

Coletivo Fuligem, dentro da Rede Fora do Eixo (FdE), desenvolve tecnologias 

constantemente associadas à comunicação e a processos sociais. Neste prisma, as 

redes são produtoras de inovação e mantém seus esforços na construção de 

recursos abertos e de livre acesso, para que se aperfeiçoe ainda mais a democracia 

dentro do universo digital. 

Nota-se ainda que os coletivos não se propõem a viver fora da sociedade 

tradicional, e muito menos em fundamentar discussões críticas de combater este 

sistema. Pelo contrário, eles enfrentam as dificuldades de coexistir dentro deste 

universo. Seus simulacros, como são chamados os eixos em que os coletivos se 

encontram, são uma espécie de simulações de como eles acreditam que deveria ser 

a realidade. Entende-se que os membros dessa rede coletiva não estão aguardando 

um momento para viver fora dessa sociedade existente, mas sim buscam 

constantemente alternativas para conviver dentro (e também fora) deste sistema, 

criando novas possibilidades de existência. 

Neste ponto, entende-se que os membros do Fuligem, ao ingressarem no 

Coletivo, buscam, através dessas mudanças, mais liberdade do que tinham antes. 

Para eles, viver coletivamente é uma maneira de ressignificar sua maneira de pensar 

e agir, e melhorar a maneira de conviver com o outro. 

Observou-se que, para os membros do Coletivo Fuligem, as relações 

tradicionais de trabalho não eram mais satisfatórias. Estar entre quatro paredes 

brancas, ou trabalhar apenas em horário comercial, já não satisfaziam seus anseios. 

Essa busca por uma maior liberdade nas escolhas do que fazer e quando fazer, 

foram fatores que motivaram a aproximação desses jovens ao Coletivo. 

Notou-se ainda uma grande preocupação com o meio ambiente e com o 

consumo. Os membros do Coletivo Fuligem repensam o próprio valor do dinheiro em 

detrimento as trocas, tanto que desmonetizam a moeda, não com o objetivo de lucro, 

mas de tornar algo possível de ser realizado. 

Essa coexistência com o meio em que vivem, e a preocupação de uma 

mudança do micro para o macro, faz com que a transformação e o debate em torno 
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das questões sociais sejam colocadas em pauta, utilizando-se da Inteligência 

Coletiva, preconizada por LÉVY (1999), seja no ambiente offline quanto no online. 

Nesta relação de igualdade e colaboratividade, em que não existe 

hierarquia, sem a figura de um líder supremo, principalmente uma divisão entre 

demanda e execução, faz com que movimentos como esse ocorram de maneira 

natural e orgânica. As mudanças e as rupturas acontecem de modo leve e são 

enxergadas pelo coletivo como imprescindíveis ao seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Através do uso dessas tecnologias digitais, é possível que atores, que 

pertençam ao mesmo coletivo, trabalhem de forma colaborativa, compartilhem de 

espaços, ideais, debates e decisões, sem estarem no mesmo espaço físico. 

Deste modo, as redes sociais acabam por ser essa infraestrutura, que 

mais se adequa a este modelo coletivo, permitindo à todos acompanhar e participar, 

de alguma forma, das interações realizadas por seus membros em um universo cada 

vez maior, e a internet é uma dessas ferramentas que auxilia nesse desenvolvimento 

e ressignificação.  

Hoje o Coletivo Fuligem se tornou muito mais que uma rede de divulgação 

cultural. A preocupação com o meio ambiente, a educação e o local onde está 

inserido tem possibilitado debates importantes dentro da cidade de Ribeirão Preto e 

região e inspirado o surgimento de outros coletivos. 

Nota-se que a vida dentro do coletivo se aproxima muito do conceito de 

desenvolvimento humano e social, proposto por Guatarri (2009), quando aponta a 

ressignificação do sujeito em três níveis: o meio ambiente, o social e a subjetividade. 

Quem vive no Coletivo Fuligem acredita que está mudando o mundo, ainda que 

minimamente, através de seus gestos e ações dentro dos diversos projetos em que 

estão envolvidos. 

A preocupação de quem faz parte do coletivo não é apenas com o 

consumo, com o capital. A colaboração toma o espaço da competitividade. Essa 

mudança no modo de agir do indivíduo afeta, de certa forma, a coletividade no 

momento em que permite ao ser humano resgatar seu empoderamento, não se 

vendo vítima de um sistema que não consegue mudar. Uma das formas apontadas 

por Guattari, e presente no cotidiano do Fuligem é a arte. Observa-se que eles 

acreditam no poder da arte, a arte enquanto poder de transformação e 

ressignificação. Exemplo disso é quando eles falam da preocupação com a 
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educação. Eles acreditam que ao ensinar uma criança o sentido da produção autoral 

de um filme, uma fotografia, aí está a semente que está sendo plantada e pode 

semear outros campos. 

Neste celeiro de possibilidades, estão as redes sociais e as novas formas 

de comunicação. Nota-se que é impossível pensar num coletivo sem o uso da 

tecnologia. É ela que estimula o debate e aproxima os diversos níveis de diálogo 

entre toda a rede. Observa-se o fortalecimento de vários movimentos sociais 

contemporâneos que surgiram a partir do advento da internet. As antigas disputas 

políticas hoje são transportadas para esse novo ambiente virtual de batalha. 

Como Castells (2012, p. 43) afirma, “o poder na sociedade em rede é 

essencialmente comunicacional.” A comunicação está que dentro da rede de 

coletivos, norteia ações, dialoga com suas diversas frentes, lidera movimentos e 

conecta seus diversos membros. Importante salientar que essa relação online 

apenas se fortalece, segundo seus membros, de forma orgânica, a partir de 

encontros presenciais, onde é possível estabelecer uma relação mais direta, de 

confiabilidade com seus pares. A partir disso, a rede se torna um meio para que 

essa relação continue ativa e ainda mais intensa, fortalecendo o diáologo e 

avançando rapidamente na tomada de decisões coletivas. Esses canais mdiáticos 

digitais não são apenas utilizados pela rede, mas apropriados por ela, em que a 

internet é o elemento constitutivo e condicionante da existência dessa rede de 

coletivos político-culturais.  

O trabalho e o universo dos coletivos, em especial o Coletivo Fuligem, 

ponto central dessa pesquisa, se configura como uma força atual de transformação  

e desenvolvimento contemporâneo, que atua fora dos paradigmas convencionais. 

Ele parte do micro e se expande por meio de criações e resignificações infinitas, 

mudando modos de vida e reinventando a existência. 
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APÊNDICE A: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 



 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pesquisa: Redes Sociais – Protagonismo da Multidão e as Novas formas de 

promoção do desenvolvimento humano e social: uma análise do Coletivo 

Fuligem de Ribeirão Preto/SP 

 

Pesquisador: Eduardo Vicente Soares 

Orientadora: Profª. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

Coordenadora do Programa de Mestrado Interdisciplinar – Desenvolvimento Regional 

do Centro Universitário de Franca  - Uni-FACEF: Profª Drª Barbara Fadel 

 

Prezado ________________________________________________ (nome do participante) 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “Redes 

Sociais – protagonismo da multidão e as novas formas de promoção do 

desenvolvimento humano e social: uma análise do Coletivo Fuligem de 

Ribeirão Preto/SP”  que tem por objetivo realizar um estudo sobre o pefil dos 

coletivos, observando como se constituem as subjetividades na relação com as 

redes sociais e a promoção do desenvolvimento humano e social. Esta pesquisa está 

sendo desenvolvida por mim, Eduardo Vicente Soares, jornalista e professor 

universitário, mestrando no Programa de Mestrado Interdisciplinar – Mestrado em 

Desenvolvimento Regional do Centro Universitário de Franca, orientando pela Profa. Dra. 

Daniela de Figueiredo Ribeiro. 

Sua contribuição consiste na participação da entrevista individual e/ou 

coletiva, com intuito de promover uma reflexão acerca de 5 eixos temáticos que perpassam 

o tema central, que é um mapeamento do Coletivo Fuligem. Esta entrevista será realizada 

individualmente e/ou em grupo, com horário previamente marcado e conduzido pelo 

mestrando responsável pelo estudo.  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à resolução nº 

196/1996 do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com seres humanos, sendo 

respeitados: a garantia de liberdade de escolha quanto à participação ou não na pesquisa, 

bem como a desistência de sua participação em qualquer momento; e os cuidados com a 

manutenção da integridade pessoal e profissional. A entrevista será gravada e transcrita. 



 
 

É importante salientar que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, respeitando assim sua integridade, e mantendo preservada sua 

identidade, de uso eminentemente para fins científicos e relevantes para realização de 

projetos de pesquisas e publicações de artigos científicos.   

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Não 

haverá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, nada será pago por sua 

participação e será garantido que você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo para você. 

É importante frisar que sempre que se necessitar pedir mais informações 

sobre a mesma, poderá entrar em contato com o responsável pelo estudo pessoalmente ou 

através do e-mail eduvin@hotmail.com . 

Dados de contato com pesquisadores: Centro Universitário de Franca (Uni-

FACEF), Av. Major Nicácio, no. 2433 - Bairro São José - CEP 14.401-135. Telefone (16) 

3713-4688. 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Concordo em participar da pesquisa “Redes Sociais – protagonismo da 

multidão e as novas formas de promoção do desenvolvimento humano e 
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APÊNDICE B: 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  



 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: ____  e-mail:_________  Tel./Cel: ___________________ 

 

TEMAS ABORDADOS NAS ENTREVISTAS SOBRE O PERFIL DO COLETIVO 

 História dos Coletivos 

 Ações de Transformação 

 Desenvolvimento (resultados) 

 Perspectivas Futuras 

 

SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA ESCLARECER OS TEMAS 

1. Como surgiram os Coletivos? 

2. Como surgiu o Coletivo Fuligem? 

3. Qual o objetivo de um Coletivo? 

4. Como funciona o Coletivo Fuligem? 

5. Como são as relações estabelecidas aqui no Coletivo Fuligem? 

6. O que muda para você morando junto com seus pares, dividindo tudo? 

7. E com as mudanças financeiras? O que é o caixa coletivo? Isso torna 

uns dependentes dos outros? 

8. Como funciona o ‘card’ a moeda própria dos Coletivos? 

9. Como é viver juntos? O que muda desse jeito diferente de viver? 

10. Vocês acreditam que estão mudando o mundo? 

11. Como se dá essa transformação do ambiente micro para o macro? 

12. Que mudança vocês buscam para vocês, enquanto indivíduos dentro 

do Coletivo Fuligem? 

13. Que mudança vocês buscam para a sociedade como um todo? 

14. E as mudanças sociais em relação a arte e a cultura? 



 
 

15. Como essa outra forma de organização social muda o mundo?  

16. Vocês querem criar um modelo ou apenas uma outra alternativa? 

17. Como as redes sociais auxiliam neste de processo de organização 

social à partir dos Coletivos? 

18. Como vocês utilizam as ferramentas das redes sociais? 

19. A comunicação utiliza das redes sociais existentes? É fundamental 

para a união e disseminação dos Coletivos? 

20. Qual a importância do uso das redes sociais neste processo de 

transformação social? 

21. Como vocês fazem a ponte entre o virtual e o real? 

22. Como o virtual influencia nas mudanças reais do Coletivo? 

23. Como funciona a ‘Mídia Ninja’, esse jeito do Coletivo de cobrir grandes 

acontecimentos? 

24. Como vocês repensam a vida de vocês hoje? 

25. Como vocês se sentem vivendo ‘fora do eixo’ capitalístico? 

26. E o futuro? E daqui para frente? Vocês pensam em se aposentar, 

casar, ter filhos? 

27. Vocês acreditam que com essas atitudes e mudanças estão ajudando 

a mudar o mundo em que vivemos? 

28. E qual seria o futuro do Coletivo Fuligem? Como seria daqui há 5 

anos?  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO A: 

DIÁRIO DE CAMPO – PRIMEIROS CONTATOS 

 

  



 
 

DIÁRIO DE CAMPO – PRIMEIROS CONTATOS 

O primeiro encontro (presencial oficial) com os membros da casa do 

Coletivo Fuligem de Ribierão Preto, aconteceu no dia 15 de Julho de 2014. Era um 

dia quente em Ribeirão Preto. Após diversos contatos via facebook com um dos 

moradores da casa do Coletivo, um jovem de 23 anos, conseguimos agendar a data. 

Anteriormente, marcamos umas 4 ou 5 vezes. Mas quando não eram eles que 

desmarcavam, por conta de atividades fora da casa, era eu com os intermináveis 

compromissos de trabalho. 

Bloco, gravador e máquina fotográfica na mão, lá fui eu em direção a 

Travessa Tuiuti, no. 55. O lugar fica na região Oeste da cidade. Nem periferia, nem 

zona sul. Fica entre prédios e o trânsito caótico de toda cidade grande. Ironia, ou 

não, fica em uma travessa bem antiga na cidade, sem saída, apertada, não 

comporta muitos carros por ali. Ainda é de paralelepípedos, que ajudam na absorção 

de águas da chuva, naturalmente. 

Chegando a casa observo que ela é bastante simples: grade na entrada, 

uma faixa identificando que ali é a sede do Fuligem, uma pequena horta na frente, 

nada demais, nem de menos. Frente comum, com uma caixa de correios, onde 

descubro depois que eles utilizam para receber qualquer coisa, desde cds com 

trilhas, folhetos, pendrives e até cartas. 

Procuro uma campainha e não acho. Resolvo então bater palmas. 

Primeira tentativa e nada. Segunda, terceira, na quarta tentativa já tinha decidido 

procurar o telefone de contato e avisar que chequei, quando aparece no fim do 

corredor o meu contato, um jovem sorridente, de bermudas, tênis Nike nos pés, 

cabelo de dreds, gentilmente abre o portão e me convida a entrar, juntamente com 

uma moradora fixa da casa coletiva, de 26 anos. 

Um pouco calado Victor segue me apresentando a casa: seguimos pelo 

corredor que dá acesso ao fundo da casa. Alguns paredes grafitadas, uma árvore e 

algumas divisões de quartos. Uma cozinha não muito grande, uma sala comunitária 

e quartos com beliches: o jovem me explica que eles utilizam para receber músicos 

e membros de outras casas coletivas, que viajam pelo país ficando hospedados nas 

casas para economizar com o hotel. 

Na sala estão outros dois membros do Coletivo Fuligem. Ele também é 

jovem, 25 anos, formado em Jornalismo. Com calças largas, all star e camiseta 



 
 

pedindo paz, retira um pouco o cabelo dos olhos para conversar comigo e agradecer 

por falar do Fuligem no meio acadêmico. 

Ela tem 25 anos. Adora fotografia e comunicação. Roupa leve, saia longa, 

chinelos no pé, várias tatuagens e aberta ao diálogo. 

Nesta data eles estavam trabalhando na finalização de pequenos 

comerciais para divulgar um evento que estavam organizando: o Se Vira Ribeirão. 

Um evento de participação coletiva, onde bandas, artistas, entre outros sujeitos da 

cena cultural local participam, com o objetivo de mostrar seu trabalho e dar força ao 

movimento cultural na cidade.  

Eles tem equipamentos audiovisuais de ponta: como tripés, microfones, 

câmeras, ilhas de edição, entre outros. Victor diz que tudo foi trazido pelos membros 

do Coletivo e alguns adquiridos por eles recentemente. 

Eles usam os equuipamentos, que são de uso coletivo, para produzir 

filmes, comerciais, curtas, cobertura de eventos, programas de TV, tudo para 

divulgar o nome do Coletivo e sustentar a casa. 

Existiam outras pessoas na casa, que eles disseram ser colaboradores e 

voluntários do Coletivo também. Fico sabendo que eles não teriam muito tempo para 

conversar comigo naquele dia, porque estão nas vésperas do evento que estão 

organizando. Mas após conhecer o lugar, já me senti satisfeito e ficamos de marcar 

para o próximo mês um retorno com mais tempo para as entrevistas, de forma mais 

exploratória para entender o funcionamento da casa. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO B: 

CARTA DE PRINCÍPIOS DO FORA DO EIXO 

  



 
 

Documento elaborado em 2009, durante o II Congresso Fora do Eixo 

junto ao Prof. Dr. Ioshiaqui Shimbo, uma das principais lideranças de economia 

solidária do país1 

Preâmbulo 

1. O Fora do Eixo é uma rede colaborativa e descentralizada de 

trabalho constituída por coletivos de cultura pautados nos princípios da economia 

solidária, do associativismo e do cooperativismo, da divulgação, da formação e 

intercâmbio entre redes sociais, do respeito à diversidade, à pluralidade e às 

identidades culturais, do empoderamento dos sujeitos e alcance da autonomia 

quanto às formas de gestão e participação em processos sócio-culturais, do 

estímulo à autoralidade, à criatividade, à inovação e à renovação, da 

democratização quanto ao desenvolvimento, uso e compartilhamento de tecnologias 

livres aplicadas às expressões culturais e da sustentabilidade pautada no uso e 

desenvolvimento de tecnologias sociais. 

2. São ainda valores do Fora do Eixo a substituição da noção de 

interesse pela de valores no cotidiano do trabalho dos artistas, produtores e bandas, 

a substituição do foco nos produtos pelo foco nos processos, a substituição da 

racionalidade instrumental pela racionalidade comunicativa (dialógica) nas relações 

de trabalho e produção artístico-cultural e substituição dos valores de individualismo 

pelos valores de associativismo / cooperativismo. 

3. Constituem-se em pilares e eixos de atuação do Fora do Eixo o 

conjunto de estratégias de sustentabilidade, de circulação, de comunicação e de 

emprego de tecnologias informação, de sonorização, palco e iluminação e software 

livre. 

4. As ferramentas desenvolvidas a fim de dar consecução a cada um 

dos pilares de atuação do Fora do Eixo devem ser desenvolvidas de forma 

integrada, orgânica, transversal, interdependente e interpenetrante, de modo a 

constituir o chamado Sistema Fora do Eixo de Cultura, que tende a suplantar a 

lógica do modelo ainda predominante de indústria cultural (as majors e seu modus 

                                                           
1 Documento presente em Savazoni, Rodrigo ‘Os novos bárbaros: a aventura política do fora do eixo’ 1ª. Ed. Rio 
de Janeiro: Aeroplano, 2014 



 
 

operandi contratual) pela lógica do “mercado médio” cultural, pautado pelos 

princípios da economia do comum aplicados às cadeias produtivas da economia da 

cultura. 

5. O Fora do Eixo é composto por Coletivos Locais de cada cidade ou 

município onde exista um núcleo ou célula de produção cultural, denominados de 

“Pontos Fora do Eixo”, cuja adesão do indivíduo no coletivo é livre, espontânea, 

esclarecida e consciente. Tais coletivos articulam-se em circuitos estaduais e 

regionais econômicos, de produção, formação, circulação e comunicação, que se 

fazem representar por um Colegiado Regional, capilarizando, assim, os preceitos e 

projetos da rede como um todo. 

6. O Sistema Fora do Eixo de Cultura sintetiza o modus operandi de 

atuação do Fora do Eixo. É integrado por entidades as quais, com suas estruturas 

de funcionamento, estabelecem um fluxo de atuação integrado e sistêmico em prol 

do fortalecimento da cadeia produtiva cultura. 

7. Para dar vazão a cada um dos pilares de atuação do Fora do Eixo, 

diversos projetos são desenvolvidos como ferramentas para concretizar aqueles que 

são os objetivos do FdE. 

8. Além dos princípios e valores acima enunciados, os participantes do 

Fora do Eixo também convencionam quanto à adoção das seguintes diretrizes e 

premissas, elencadas conforme os enunciados abaixo: 

8.1 – Intercâmbio, transversalidade e delegação 

a) Formular e colaborar com o desenvolvimento de políticas públicas 

para a cultura, promovendo a atuação política com identidade representativa do 

FdE; 

b) Estimular as redes sociais municipais, estaduais e regionais com 

vistas a valorizar as parcerias com outros grupos afins; 

c) Integrar e estabelecer uma relação compartilhada com grupos 

parceiros de princípios semelhantes, redes e movimentos sociais; 



 
 

d) Incentivar o debate e a formação de fóruns representativos no 

campo da cultura e afins; 

e) Promover o intercâmbio entre os coletivos da rede e com os grupos 

afins, fomentando a transversalidade das ações do FdE, dos parceiros e das 

políticas públicas em geral; 

8.2- Identidade, Diversidade e Autonomia 

a) Questionar e enfrentar as práticas hegemônicas dos modos de 

produção, circulação e fruição com ênfase no campo da cultura; 

b) Respeitar as diferenças e diversidades de condições étnicas, 

religiosas, culturais, linguísticas, estéticas, etárias, físicas, mentais, de gênero, de 

orientação sexual e outras; 

c) Estimular, difundir e integrar a diversidade das expressões sócio-

culturais e artísticas, garantindo espaços de valorização e de respeito a essa 

diversidade; 

d) Promover o empoderamento dos indivíduos e coletivos dentro dos 

princípios da economia solidária e economia do comum.; 

e) Fomentar a produção criativa, autoral, independente do mercado 

vigente e interdependente entre os grupos afins; 

f) Valorizar socialmente o trabalho humano na perspectiva da igualdade 

de condições e da polivalência individual e coletiva; 

g) Equilibrar a relação entre o trabalho manual e o intelectual com 

vistas a valorização equânime de ambas as práticas; 

8.3 – Gestão e Sustentabilidade 

a) Fomentar a criação de moedas sociais nos coletivos da rede; 

b) Viabilizar a formação, produção, circulação e fruição, fomentando as 

trocas de serviços, produtos e saberes entre os coletivos, seus membros e 

parceiros; 



 
 

c) Orientar as ações para satisfação das necessidades individuais e 

coletivas de maneira equânime, justa e solidária; 

d) Adotar os critérios de territorialidade no estabelecimento das 

políticas do FdE; 

e) Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura, 

promovendo alternativas de sustentabilidade pautadas no uso de tecnologias sociais 

e na perspectiva solidária; 

f) Fomentar a renovação de frentes de atuação, agentes e tecnologias, 

estimulando a criação experimental em todos os processos e produtos associados à 

atividade do FdE; 

g) Promover a democratização e universalização do acesso aos bens e 

serviços culturais; 

h) Estimular ações considerando o impacto ambiental e impulsionar as 

práticas de preservação, incentivando a utilização sustentável dos recursos 

renováveis; 

8.4 – Inovação e Comunicação 

a) Estimular a criação, desenvolvimento e utilização de tecnologias 

livres, sociais e de código aberto referente ao direito autoral e propriedade 

intelectual, fomentando o uso de plataformas criadas pelos coletivos  e parceiros; 

b) Garantir a difusão, o compartilhamento e o livre acesso às 

tecnologias do Fora do Eixo bem como outros conhecimentos livres; 

c) Valorizar a troca contínua, colaborativa e a atualização de 

informações entre os coletivos da rede; 

d) Estimular as práticas de comunicação livre, bem como parcerias 

com veículos de informação públicos, comunitários, independentes e outros, que 

não estejam ligados a grandes grupos ou conglomerados do setor; 

8.5 – Formação e Conscientização 



 
 

a) Estimular a formação e a resignificação contínua do processo, dos 

coletivos e seus membros, atingindo os agentes internos e externos; 

b) Criar ferramentas de formação e qualificação dos agentes, 

promovendo a multiplicação do processo e do conhecimento cooperativo, solidário e 

coletivo; 

c) Estimular a consciência e a clareza do processo nos indivíduos e 

coletivos da rede, promovendo a formação crítica dos agentes e do público; 

d) Estar sempre alerta; 

e) Estimular a disciplina e a liberdade; 

f) Estimular a autocrítica, a humildade, a honestidade e o respeito nas 

relações sociais e ambientais; 

g) Valorizar a essência do ser humano ao invés da posse; 

h) Criar lastro através do trabalho gerando o equilíbrio entre o discurso 

e a prática; 

i) Garantir a competência técnica dos setores produtivos no 

desenvolvimento de suas ações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO C: 

REGIMENTO INTERNO DO CIRCUITO FORA DO EIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Documento elaborado em 2009, durante o II Congresso Fora do Eixo 

DISPOSIÇÃO INICIAL 

Este Regimento Interno regula o funcionamento da rede sócio-cultural 

Fora do Eixo.2 

1.  DA ESTRUTURA POLÍTICA 

O Fora do Eixo é uma rede colaborativa de coletivos de cultura 

distribuídos pelo mundo, e pautados em conceitos de Economia Solidária, 

Tecnologia Social e compartilhamentos livres de conhecimentos. A rede se 

caracteriza como movimento social e circuito cultural, sendo que o primeiro tem 

como foco o desenvolvimento das redes temáticas, através de práticas de 

articulação de diversos parceiros e redes. O segundo tem como foco o 

fortalecimento das redes produtoras enquanto Arranjos Coletivos Locais autônomos.  

O Fora do Eixo tem seu modo de organização político composto pelas seguintes 

instâncias: Pontos Fora do Eixo; Casas Fora do Eixo; Pontos Parceiros; Colegiados; 

Simulacros e Redes Temáticas; Ponto de Articulação Nacional e Agência de 

Cooperação Internacional. 

1.1 – Ponto Fora do Eixo 

São movimentos ou organizações – formais ou não -, sem fins 

lucrativos, responsáveis por mediar toda e qualquer ação ligada ao Fora do Eixo na 

sua cidade. Cabe ao PONTO FORA DO EIXO desenvolver medidas estruturantes 

capazes de gerar e estabelecer relações entre os pontos de conexões da rede e 

PONTOS PARCEIROS, bem como conectar novos agentes interessados em 

participar da rede. Cada cidade pode ter mais de  01 (um) PONTO FORA DO EIXO 

e/ou PARCEIRO. Nos casos de mais de 01 PONTO FORA DO EIXO deve-se formar 

um colegiado municipal, composto por pelo menos 01 (um) membro de cada 

PONTO, responsável pelo gestão política do território. Caso haja uma Casa Fora do 

Eixo na cidade/território em questão, a mesma é a responsável pela articulação 

local. 

 

1.2 – Ponto Parceiro (PP) 

São organizações formais ou não, de qualquer natureza jurídica, que 

participam da Rede Local / Estadual/ Nacional, e que podem se caracterizar como 

                                                           
2 Documento presente em Savazoni, Rodrigo ‘Os novos bárbaros: a aventura política do fora do eixo’ 1ª. Ed. Rio 
de Janeiro: Aeroplano, 2014 



 
 

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO, PONTOS DE MÍDIA, PONTOS DE PESQUISA e etc. 

Os PONTOS PARCEIROS devem estar devidamente conectados ao PONTO FORA 

DO EIXO, que tem a chancela e a autonomia local para gerenciar as parcerias. 

1.4. Casas Fora do Eixo 

São instâncias executivas, caracterizadas como residências culturais, 

que funcionam como agência do Banco Fora do Eixo, campus da Universidade Livre 

Fora do Eixo, diretório do Partido da Cultura, Estação de Mídia, Ponto de 

Hospedagem Solidária e articuladores de redes. Além disso, trabalha com o sistema 

de gestão econômica pautada em caixa coletivo. Cada regional terá uma Casa Fora 

do Eixo, que será responsável por executar e acompanhar a operacionalização do 

Programa Fora do Eixo em cada um de seus respectivos territórios regionais, assim 

como pelo atendimento, assessoria e suporte aos pontos de sua região; pelo 

recebimento de pedidos de adesão e desadesão da rede; entre outras funções de 

gestão. As Casas Fora do Eixo devem atuar em consonância com os Colegiados 

Estaduais/Regionais. Além das Casas regionais, também podem existir Casas Fora 

do Eixo municipais e estaduais, responsáveis pela gestão das micro-regionais. 

1.5 – Redes 

O Fora do Eixo é composto por 02 (dois) tipos de redes: (1) as Redes 

Territoriais, nas esferas Municipais, Estaduais, Regionais, Nacionais e/ou 

Internacionais. (2) Redes Temáticas, que derivam de linguagens artístico-culturais, 

sociais e/ou outros. Ambas são formadas por PONTOS FORA DO EIXO, CASAS E 

PARCEIROS, que atuam de forma conectada entre si. Para a gestão das redes, 

algumas regionais e estaduais se dividem em MICRO-REGIONAIS, geridas cada 

uma delas, por casas municipais, estaduais e/ou regionais. 

1.6 – Colegiados  e Conselhos 

O Fora do Eixo possui 02 (dois) tipos de Colegiados: 1) Colegiados 

Territoriais; 2) Colegiados Temáticos.  Os Colegiados Territoriais são instâncias 

deliberativas, que atuam pelo desenvolvimento de cada município, estado, região 

e/ou nação que compõem a rede. Os ConselhosTemáticos são instâncias 

deliberativas, que atuam pelo desenvolvimento de uma frente temática, artístico-

cultural ou social. 

Cabe aos Colegiados: estimular a pró-atividade dos Pontos Fora do 

Eixo; a circulação e as trocas; a formação de novos Pontos; facilitar encontros 



 
 

presenciais; mobilizar; mediar; monitorar; orientar; cobrar; sistematizar; relatorizar; 

aprovar ou não pedidos de inserção à rede; entre outras questões que implicam a 

atividade do Fora do Eixo. 

1.6.1 – Colegiados Territoriais 

Os Colegiados Territoriais são compostos por integrantes de Pontos 

Fora do Eixo, autoindicados, em sua respectiva esfera, e que atendam com 

frequência aos compromissos por eles estabelecidos. Os Colegiados devem ser 

aclamados anualmente com a participação de pelo menos 50% dos Pontos de 

Articulação de sua esfera (Nacional, Estadual, Regional), podendo ocorrer em 

qualquer instância deliberativa prevista neste Regimento. Os colegiados se dividem 

nas seguintes esferas: 

1.6.1.1- AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - Colegiado 

que reúne PONTOS DE ARTICULAÇÃO LATINOS E PONTOS PARCEIROS 

INTERNACIONAIS convidados a compor o colegiado. É responsável por gerir e 

articular políticas de redes focadas no âmbito latinoamericano. É formado por pelo 

menos 05 (cinco) membros de PONTOS DE ARTICULAÇÃO NACIONAL (PAN) do 

Brasil mais integrantes de Pontos Latinos e Parceiros Internacionais indicados pelo 

PAN e/ou pontos de articulação da rede. Para participar é necessário que os 

integrantes façam parte do Ponto de Articulação Nacional, e que o mesmo, após se 

autoindicar, seja aclamado pelos membros do colegiado em alguma instância 

deliberativa nacional. 

1.6.1.2- PONTO DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - Instância 

deliberativa, composta por membros de COLEGIADOS ESTADUAL/REGIONAIS e 

TEMÁTICOS, com no mínimo 01 (um) integrante de cada estado/região, e 01 

integrante de cada Frente Temática. Destina-se a  gerir e chancelar ações de âmbito 

nacional e a mediar conflitos entre si. Para participar, os integrantes devem se 

autoindicar em quaisquer instâncias deliberativas regionais ou temáticas, e serem 

aprovados pela plenária presente. Após isso, para se manter no colegiado, o mesmo 

deve atender as respectivas agendas de trabalhos, comparecendo a reuniões 

deliberativas e outras ações definidas e encaminhadas pelo PAN. 

1.6.1.3- PONTO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL ou COLEGIADO 

REGIONAL Instância deliberativa, composta por membros das Casas Fora do Eixo e 



 
 

de integrantes de PONTOS FORA DO EIXO da região auto indicados e aclamados 

em qualquer instância deliberativa regional prevista neste Regimento. 

1.6.1.4- PONTO DE ARTICULAÇÃO ESTADUAL - Instância facultativa, 

deliberativa, composta por membros das Casas Fora do Eixo e de PONTOS FORA 

DO EIXO da região auto indicados e aclamados em qualquer instância deliberativa 

prevista neste Regimento. 

1.6.1.5- PONTO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - Instância 

deliberativa, composta por pelo menos 01 (um) membro de cada PONTO FORA DO 

EIXO, auto indicados e aclamados em qualquer instância deliberativa prevista neste 

Regimento. 

Parágrafo único - Qualquer divergência ligada a possíveis parcerias 

locais devem ser reportadas e debatidas com o PONTO FORA DO EIXO , ou o 

COLEGIADO MUNICIPAL ou a CASA FORA DO EIXO. Caso a situação não seja 

resolvida, o PONTO pode recorrer ao COLEGIADO ESTADUAL, em primeira 

instância, COLEGIADO REGIONAL, em segunda instância, e em último caso ao 

COLEGIADO NACIONAL. Em caso de PONTOS PARCEIROS ESTADUAIS/ 

REGIONAIS/ NACIONAIS, as divergências e/ou outras situações que demandam 

mediações, devem ser dirimidas pelo COLEGIADO 

ESTADUAL/REGIONAL/NACIONAL. Os PONTOS PARCEIROS podem participar de 

reuniões e ambientes deliberativos locais / estaduais –  virtuais ou presenciais – 

mediante solicitação e/ou aprovação pelo PONTO FORA DO EIXO,  sendo-lhes 

concedido o direito de voz e de voto.  Poderão também participar como ouvintes das 

reuniões referentes às instâncias deliberativas nacionais, porém sem direito a voto, 

em conformidade com o item 4.2.6. Para os casos onde não há COLEGIADO 

ESTADUAL, o PONTO FORA DO EIXO deverá se reportar diretamente ao 

COLEGIADO REGIONAL. 

1.7 – Instâncias Deliberativas 

As instâncias deliberativas são aquelas onde e quando são tomadas 

resoluções sobre temas relacionados ao Fora do Eixo. 

1.7.1 São instâncias deliberativas 

1.7.1.1 – Reuniões Gerais Virtuais 



 
 

O Fora do Eixo pode se reunir por solicitação de qualquer um dos 

Colegiados, Frentes Temáticas, Simulacros, Mediadoras e/ou Produtoras, e devem 

ser convocadas pelas listas oficias do Fora do Eixo. 

1.7.1.2 – Congresso Fora do Eixo 

Instância máxima deliberativa presencial de realização anual, que tem 

como objetivo debater, nivelar e encaminhar questões, bem como tirar as resoluções 

para planejamento anual da rede. 

I – Etapas Regionais – São etapas deliberativas e preparatórias, que 

acontecem nas regionais Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro e Espírito Santo, com objetivo de nivelar o conhecimento, 

indicar novos coletivos à Ponto Fora do Eixo, debater questões regionais e 

encaminhar propostas para a etapa Nacional. 

II – Etapa Nacional – É a etapa deliberativa em que são definidas as 

diretrizes norteadoras do planejamento anual da rede. Esta etapa conta com a 

participação de todos os PONTOS FORA DO EIXO, CASAS E PONTOS 

PARCEIROS (caso queiram participar). Caso algum coletivo não participe sem 

apresentar justificativa plausível em alguma reunião geral deliberativa, este poderá 

perder sua chancela de Ponto Fora do Eixo, participando apenas de sua Rede 

Estadual/Regional como um Ponto Parceiro. A operacionalização da produção fica 

sob responsabilidade compartilhada do Ponto Fora do Eixo anfitrião e do PONTO 

DE ARTICULAÇÃO NACIONAL. 

1.7.1.3. Imersões Fora do Eixo 

Instância deliberativa presencial, de realização anual, e que conta com 

a participação de todos os Pontos Fora do Eixo ligados ao tema ou região de cada 

imersão. As imersões são gestionadas pela Universidade Livre Fora do Eixo, e são 

agendadas pelas respectivas frentes/ colegiados estaduais/regionais. 

1.7.2 – Do funcionamento das Instâncias 

1.7.2.1 – Delegação nas Reuniões 

Qualquer integrante dos Pontos Fora do Eixo pode participar das 

reuniões como DELEGADO, não havendo limite máximo de número de integrantes 

por coletivo presentes. A reunião não será paralisada para atualizar sobre os 

assuntos tratados aos membros que comparecerem com atraso. Os delegados 

deverão estar alinhados com a pauta do dia e as resoluções anteriores. O tempo 



 
 

extra de reunião, caso necessário, será decidido em consenso, preferencialmente, 

ou por meio de votação entre os delegados presentes. 

1.7.2.2 – Quórum 

As reuniões podem começar: no horário previsto, com pelo menos um 

delegado de cada Ponto Fora do Eixo; com 15 minutos de atraso, com qualquer 

número de delegados. 

1.7.2.3. – Definição da(s) Pauta(s) 

As propostas de pauta devem ser enviadas pelo Colegiado Estadual/ 

Regional e/ou Temático, responsáveis pela moderação da reunião para as listas 

oficiais de e-mails e facebook do Fora do Eixo. 

1.7.2.4 – Deliberações 

Deliberações são validadas em todas as reuniões contempladas no 

ítem 4.2.1, buscando-se sempre o consenso entre os coletivos. Caso não haja 

consenso, a questão será votada e aceita conforme a decisão da maioria (50% + 1). 

O voto pode ser paritário por Ponto Fora do Eixo ou não, sendo que a questão deve 

ser acordada antes da votação. 

1.7.2.5 – Atas 

As reuniões devem ter um responsável pela redação da ata, escolhido 

no início da sessão e em regime de rodízio. As atas deverão conter um resumo 

topificado dos assuntos debatidos e encaminhamentos. As atas serão 

compartilhadas para análise do conteúdo e poderão ser alteradas após o envio, 

mediante apresentação de justificativa. Todas elas serão arquivadas na Wiki Fora do 

Eixo ou no documento de Atas Permanentes da respectiva frente e/ou simulacro. 

1.7.2.6 – Participação de Convidados/Observadores 

Qualquer indivíduo pode participar das Reuniões Ordinárias descritas 

no item 4.1.1 como Observador. Fica a cargo da Plenária conceder ou não ao 

Observador o direito a fala e/ou voto, quando requisitado(a). 

1.8 – Organização Estrutural 

A organização Estrutural do Fora do Eixo é representada pelas redes 

temáticas, simulacros e redes produtoras. Veja mais detalhadamente no modo de 

organização. 

1.8.1 – REDES  TEMÁTICAS 



 
 

As Redes Gestoras Temáticas são os núcleos com agentes do FdE e 

externos à rede que representam as linguagens artísticas, culturais e sociais 

adotadas pela rede que aglutinam agentes culturais e concebem projetos para 

serem implementados na rede. As Redes Temáticas tem o papel estratégico de 

definir a atuação do Fora do Eixo e de mobilizar novos agentes de forma 

permanente. São elas: 

1.8.1.1 – MÚSICA - Rede que reúne artistas, bandas, profissionais e 

parceiros em geral focados no desenvolvimento do cenário musical. 

1.8.1.2 – CLUBE DE CINEMA - Rede de realizadores, cineclubistas, 

artistas, vj’s e parceiros em geral focados em desenvolver o cenário do audiovisual. 

1.8.1.3 – PALCO - Rede de artistas, diretores, realizadores e parceiros 

em geral focados em desenvolver o cenário das Artes Cênicas. 

1.8.1.4 – FORA DO EIXO LETRAS - Rede de artistas, escritores, 

editores e parceiros em geral focados em desenvolver o cenário literário. 

1.8.1.5 – POÉTICAS VISUAIS - Rede de artistas visuais, fotógrafos, 

designers e parceiros em geral focados em desenvolver o cenário das artes visuais. 

1.8.1.6 – BANCO DA CULTURA - Rede dedicada às ações 

relacionadas as diversas formas de sustentabilidade. A Ecosol Coletiva se dedica a 

articular grupos, agentes e iniciativas na perspectiva da economia solidária, 

economia do comum, coletiva, do conhecimento, entre outras. A frente dialoga com 

bancos comunitários, bancos do futuro, fórum de economia solidária e etc. 

1.8.1.7  PARTIDO DA CULTURA (PCULT) - Rede responsável pela 

articulação política por meio/para a Cultura, aglutinando diversos agentes da cadeia 

produtiva artística, social e cultural na perspectiva de incluir a cultura no centro do 

debate político do Brasil e buscando novas formas de se fazer política. 

1.8.1.8 UNIVERSIDADE DA CULTURA (UNICULT) - Rede responsável 

pela articulaução de formação livre, por meio e para a cultura, aglutinando diversos 

agentes da cadeia produtiva artística, social, educacional e cultural na perspectiva 

de incluir o método de formação livre no centro do debate educacional. 

1.8.1.9 NINJA (Narrativas Integradas de Jornalismo e Ação) - Rede 

responsável pela articulação da comunicação livre, através de variadas plataformas, 

em suas mais diversas linguagens, aglutinando comunicadores, jornalistas, 



 
 

blogueiros, midiativistas, veículos comunitários, entre outros. Dialoga com outras 

redes de comunicação assim como o Fórum Mundial de Mídia Livre. 

1.8.1.10 NOS AMBIENTE -  Rede de ativistas, permacultores, 

ambientalistas e parceiros em geral, focados em desenvolver práticas e debater 

conceitos relativos ao tema socioambiental. 

1.8.1.11  HACKER FORA DO EIXO - Rede de ativistas, 

desenvolvedores, ciberativistas e parceiros em geral, focados em desenvolver 

práticas e debater conceitos relativos ao tema das tecnologias livres. 

1.8.1.12 ESPORTE FORA DO EIXO -  Rede de esportistas, gestores, 

profissionais e parceiros em geral, responsáveis pela articulação do Esporte, 

aglutinando diversos agentes da cadeia produtiva na perspectiva da inovação de 

práticas e políticas públicas para o setor. 

2 – SIMULACROS (FRENTES GESTORAS MEDIADORAS) 

Os Simulacros compõem o sistema solidário Fora do Eixo e têm o 

papel fundamental de gerar o fluxo entre as RedesRedes Temáticas e as Redes 

Produtoras. São elas que elaboram os mecanismos de sistematização, 

mapeamento, pesquisa, concepção, execução, sustentabilidade, mobilização, 

articulação, comunicação e dinâmica entre os indivíduos e as coordenações 

institucionais do FdE, democratizando todas as tecnologias e decisões aprovadas 

pelos membros da organização, provocando a transversalidade entre todas as 

redes. Os Simulacros têm o papel fundamental de estar no suporte e preencher 

qualquer lacuna tanto nas redes temáticas quanto das Frentes Produtoras do 

Circuito. São Simulacros: 

2.1.1 – BANCO FORA DO EIXO - Responsável pelas ações de 

sustentabilidade da rede, administra e organiza ações como como mapeamentos, 

diagnósticos, pesquisas, planos de trabalho e comerciais, projetos, fundo, caixas 

coletivos, moedas complementares e fluxo entre as diversas Frentes no que tange 

às decisões acerca dos projetos e atividades a serem executadas. Esta Frente é 

dividida entre os Núcleos de: 

- Pesquisa e Mapeamento; 

- Projetos; 

- Negócios; 

- Fundo; e 



 
 

- ACL (Arranjo Coletivo Local – extensão das ações nos pontos fora do 

eixo). 

Cada um desses Núcleos tem seu foco de trabalho específico para a 

atuação sistêmica na rede. 

2.1.2 – PARTIDO DA CULTURA FdE - Responsável pela articulação 

política, concepção e elaboração de estratégias junto às frentes da rede, ampliando 

o link entre as redes e os parceiros externos. O Partido deve trabalhar a manutenção 

do equilíbrio da dinâmica de grupo a partir das necessidades que cada Frente 

demanda em relação aos seus parceiros estratégicos. Algumas das principais ações 

têm como orientação: 

- a relação com os Pontos de Cultura do Governo Federal na busca 

pela ampliação da rede e troca de tecnologias; 

- as Colunas FDE levando seminários, palestras, laboratórios de 

fomento à coletivos a diversos municípios, promovendo a expansão da rede; e 

- os escritórios FDE nacional (SP) e os escritórios FDE regionais, 

dedicados ao fomento e estruturação de sedes permanentes, na perspectiva de 

trabalhar o mercado e a ação política da rede. 

Atualmente, o Escritório São Paulo (Casa Fora do Eixo SP – CAFESP) 

tem como principal foco a atuação no mercado cultural na Música, ampliando as 

alternativas de sustentabilidade da rede e consolidando a cadeia produtiva musical 

brasileira. 

2.1.3 – CENTRO MULTIMÍDIA FORA DO EIXO - Núcleo que trabalha 

toda a comunicação do Circuito e no suporte dos Pontos Fora do Eixo 

desenvolvendo as redes de mídias independentes locais. O CMFdE trabalha o 

conceito de toda a rede através da Rede Social Fora do Eixo, a Rádio, TV, Redação, 

Assessoria, Design e Mídia FdE dos projetos institucionais do Circuito, além de 

incorporar em cada Ponto Fora do Eixo o mesmo método de trabalho para o 

desenvolvimento das ações locais, conectados ao cenário cultural. 

2.1.4- UNIVERSIDADE FORA DO EIXO 

3. – REDES E FRENTES PRODUTORAS   

As Redes Produtoras são as principais responsáveis pela execução 

dos trabalhos demandados pelas Redes Temáticas do FdE. São elas que convertem 

a idealização de um projeto no papel para a prática, transformando as idéias em 



 
 

realidade. As Redes Produtoras são fontes de produção do trabalho (card) 

necessário para suprir as demandas das Redes Temáticas e dos parceiros 

integrados ao sistema, atendendo a cadeia produtiva cultural local. Cada Rede 

Produtora se relaciona diretamente com uma ou mais Redes Temáticas e/ou 

Simulacros e pode transversar com todas elas. 

3.1.1 – EVENTOS FORA DO EIXO - Núcleo de produção de eventos, 

apresentações artísticas e turnês da rede como Festival Fora do Eixo, Grito Rock, 

Encontros Regionais Fora do Eixo, Congresso Fora do Eixo, Noites Fora do Eixo, 

Tour FDE, Semana do Audiovisual (SEDA) e etc. Essa rede produtora estimula a 

produção de  atividades nos Pontos Fora do Eixo que garantem as vitrines e 

plataformas de circulação, produção, formação, distribuição e comercialização 

artística da cadeia produtiva cultural. 

3.1.2 AGÊNCIA FORA DO EIXO - Rede de artistas, gestores e agentes 

culturais responsáveis pelos trabalhos de circulação dos artistas na criação de rotas, 

catálogo, editais, fechamentos de shows, espetáculos, propostas comerciais, 

marketing e qualquer demanda referente a organização da carreira artística na rede. 

A Frente também potencializa a criação de núcleo a fim em cada Ponto Fora do 

Eixo. 

3.1.3 FORA DO EIXO DISTRO - Rede responsável pelos traba lhos de 

distribuição e comercialização de produtos em lojas fora do eixo (física e virtual), 

feiras, banquinhas Fora do Eixo, Compacto.rec (projeto de distribuição virtual), etc. A 

Fora do Eixo Distro fomenta a criação de pontos de distribuição em todos os Pontos 

Fora do Eixo e promover fruição cultural. 

3.1.4 TECNOARTE (TECA) - Rede responsável pelos trabalhos de 

áudio, sonorização, palco, PA, luthieria, ensaio, gravação, iluminação, técnica digital 

e qualquer demanda referente à tecnica artística da rede. A TECA também é 

responsável por estimular o fluxo de materiais e tecnologias da área, objetivando a 

criação de uma rede de serviços e materiais  para fomentar a estruturação de 

núcleos afins em cada ponto fora do eixo. A frente é dividida entre os núcleos de 

Compartilhamento de conteúdo, Ao Vivo (palco, som e luz) e Estúdios (gravação, 

ensaio). 

3.1.5 RESIDÊNCIA CULTURAL - Espaço de intercâmbio, vivências, 

hospedagem e/ ou moradia,  de artistas, gestores e produtores culturais. 



 
 

4. DOS DIREITOS 

São direitos dos Pontos Fora do Eixo: 

- Autonomia em consonância com a Carta de Princípios e Regimento 

Interno do ; 

- Direito de usar a chancela; 

- Direito de voz e de voto em todas as instâncias deliberativas 

(reuniões ordinárias, extraordinárias e  Congresso Fora do Eixo, como descrito no 

item 4); 

- Direito a participação e gestão em todos os projetos encaminhados 

peloFdE FdE; 

- Direito de acesso ao Fundo Nacional, na forma do regulamento 

próprio; 

- Direito ao acesso à gestão nacional (Casas Fora do Eixo, Pontos de 

Articulação Nacional e outros) do FdE; 

- Direito à utilização da Hospeda Cultura do FdE; 

- Direito ao acesso a todas as tecnologias sociais produzidas pelo FdE. 

3. DOS DEVERES 

São deveres dos Pontos Fora do Eixo: 

- Prestar contas das ações solicitadas pelo Colegiado Nacional; 

- Estar integrado ao sistema solidário FORA DO EIXO CARD; 

- Manter-se constantemente informado sobre as atualizações do Fora 

do Eixo – usando como fontes a newsletter semanal, as páginas institucionais nas 

redes sociais e a lista de e-mails – para não alegar desconhecimento quanto aos 

processos do FdE, entidades parceiras e afins; 

- Fomentar o surgimento de outros PONTOS FORA DO EIXO; 

- Comparecer ao Congresso Fora do Eixo Regional e Nacional com 

pelo menos 01 representante; 

- Veicular a logo do Fora do Eixo nas  peças gráficas desenvolvidas 

pelos Pontos; 

- Endossar as decisões tomadas nas instâncias deliberativas; 

- Participar dos debates nos ambientes deliberativos virtuais ou 

presenciais, conforme descrito no ítem 4; 



 
 

- Democratizar o acesso a todas as planilhas e projetos ligados ao 

PONTO criando seus respectivos TECS; 

- Estar em consonância com a Carta de Princípios e o Programa Fora 

do Eixo vigente. 

4 – DA INSERÇÃO, RENOVAÇÃO E EXCLUSÃO DE PONTOS FORA 

DO EIXO 

4.1 – Inserção 

COLETIVOS representativos e atuantes nos segmentos da cultura 

poderão solicitar sua entrada oficial ao Fora do Eixo, desde que atendam os 

seguintes requisitos: 

Adotar de maneira integral as disposições da Carta de Princípios e do 

Regimento Interno do Fora do Eixo; 

Ser indicado por um ponto Fora do Eixo; 

4.1.1 – Avaliação da Solicitação 

 O coletivo interessado em se inserir no Fora Eixo deverá apresentar o 

pedido ao PONTO FORA DO EIXO ou COLEGIADO de sua localidade, que é 

responsável por analisar o pedido e formular um parecer, a ser apresentado em uma 

das instâncias deliberativas on-line presenciais. 

4.2 – Renovação da chancela 

Para efetuar a renovação do direito de uso da chancela, o PONTO 

FORA DO EIXO deve participar do Congresso Fora do Eixo Regional e/ou Nacional, 

conforme definido no ítem 4.1.3. 

4.3 – Da Desadesão de PONTOS FORA DO EIXO 

Serão excluídos do  Fora do Eixo e perderão os direitos de uso da 

chancela, os coletivos que: 

- Não respeitem os ítens descritos na Carta de Princípios; 

- Não respeitem os ítens descritos neste Regimento; 

O Ponto Fora do Eixo só poderá ser excluído nas instâncias 

deliberativas. 

5 – DA COMUNICAÇÃO 

As instâncias referidas contemplam as plataformas de Comunicação 

interna e externa do Fora do Eixo. 

5.1 – Comunicação Interna 



 
 

5.1.1 – Grupo de Emails 

- São ferramentas de comunicação direcionado para encaminhamentos 

de produção. 

Lista de produção que trata de encaminhamentos relacionados à 

projetos e outros fluxos produtivos que envolvam equipes referidas ao grupo. 

Importante disciplina em relação à manutenção de temas em tópicos já abertos. 

- São moderadores do grupo de email Coletivo Fora do Eixo (coletivo-

fora-do-eixo@googlegroups.com) pelo menos um delegado de cada Colegiado 

Regional; 

- Não será permitido o envio de emails puramente publicitários para o 

grupo de e-mail Coletivo Fora do Eixo (coletivo-fora-do-eixo@googlegroups.com), 

devendo esses ser direcionados para o grupo de facebook do Fora do Eixo 

(http://on.fb.me/1cGPaXC) 

- Os assuntos em discussão devem ser organizados em tópicos, 

priorizando aqueles já existentes; 

- Ao surgimento de um novo assunto, deve ser criado um novo tópico; 

- Qualquer Ponto Fora do Eixo tem autonomia para criar um novo 

tópico. 

5.2 – Comunicação Externa 

   5.2.1 – Imprensa 

A produção, convocação e demais ações de comunicação com a 

imprensa formal e informal relacionadas ao Fora do Eixo devem estar em 

consonância com a Carta de Princípios. 

5.2.2 – Delegação 

Em caso de necessidade de representação do Circuito Fora Eixo em 

eventos, festivais, congressos, fóruns, comissões e outros, o delegado será definido 

pela Universidade Livre Fora do Eixo. 

6- DO FUNDO 

O FUNDO NACIONAL FORA DO EIXO tem como objetivo fomentar o 

desenvolvimento e a estruturação dos Pontos Fora do Eixo, na busca da 

sustentabilidade da rede. Através da construção de um “caixa coletivo nacional”, o 

Fundo deverá atender demandas de projetos realizados pelo Fora do Eixo, além de 

suprir necessidades específicas dos pontos e indivíduos integrantes da rede. 



 
 

O Fundo opera de acordo com os princípios de solidariedade, 

colaboratividade, associativismo, minimizando a concorrência desnecessária para o 

desenvolvimento equânime da rede. 

Para a gestão de recursos os pontos fora do eixo devem agir em 

consonância com o regimento do Fundo Fora do Eixo. 


