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Agradecimentos

Querida gente brasileira, em especial mineiros, capixabas, cariocas e paulistas, 
estamos finalizando um ciclo de oito anos (2009 – 2017) na execução dos 
Projetos Centros de Formação e Assessoria Técnica em Economia Solidária da 
Região Sudeste – Rede CFES Sudeste. Foi um período de muito aprendizado e 
muita construção cole�va no universo da educação na perspec�va da Economia 
Solidária. Nessa caminhada, trilhamos e ressignificamos nossas a�tudes e 
demos o nosso melhor para fazer acontecer a tão sonhada formação em 
Economia Solidária em diferentes territórios destes quatro estados – Minas 
Gerais  (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Espírito Santo (ES). 

Foi uma caminhada de muitas alegrias, mas também muito desafiadora, com 
vários percalços ao longo dela. Nesse período, celebramos a passagem e 
ressurreição do nosso querido colega Wilson Roberto, a quem dedicamos estas 
publicações. Wilson esteve presente no CFES, inicialmente, insis�ndo na missão 
e nos fazendo sonhar, acreditar e realizar. O seu sonho se tornou nosso e foi para 
muito mais além de um simples projeto. Traçamos novas trilhas de um Centro 
de Formação com sen�do, avançando na construção de uma sociedade 
solidária, justa e par�lhada para todas as pessoas, na qual a alegria, a mesa 
farta, a crí�ca constru�va e a par�lha dos sonhos e ideais fossem uma 
constante.  

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o 
que ensina. O que vale na vida não é o ponto de 
partida, e sim a caminhada. Caminhando e 
semeando, no fim terás o que colher.” 

Cora Coralina

Wilson Roberto
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Rizoneide Souza Amorim                                              
Analista Social de Referência                                          

Shirlei A. A. Silva                                     
Diretora do IMS                                       

Nossa gente, temos muito para agradecer, primeiramente aos Fóruns Estaduais 
de Economia Solidária – Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária; FCP – RJ 
(Fórum de Coopera�vismo Popular do Rio de Janeiro), Fórum Paulista de 
Economia Solidária e Fórum de Economia Popular Solidária do Espírito Santo, 
que es�veram em todos os momentos, lado a lado, nessa construção: recebam 
a nossa profunda gra�dão. Materializaram-se nesse tempo e caminhada os 
Núcleos Temá�cos Regionais (Educação Popular, Finanças Solidárias, 
Comercialização Solidária e Redes de Colaboração Solidária). 

Na produção teórica, agradecemos às autoras e aos autores que, a par�r do 
vivido nos processos educa�vos, nos ajudaram a ampliar os nossos horizontes e 
se desdobraram na produção dos textos que enriqueceram a Série Trilhas 
Educa�vas, tais quais: Ana Luzia Laporte (Analu), Carlos Rodrigues Brandão, 
Conceição Evaristo, Daniela Rueda, Denizart Fazio, Diego Veiga, Euclides Mance, 
Lia Tiriba, Luigi Verardo, Manoel Vital de Carvalho Filho, Pedro Otoni, Regilane 
Fernandes, Sandra Quintela, Thais Mascarenhas  e Webert da Cruz.
  
Por úl�mo, mas com igual importância, registramos o nosso agradecimento aos 
queridos Irmãos Maristas da Província Marista do Brasil Centro-Norte, herdeiros 
do sonho de Marcelino Champagnat, que com sua generosidade colocaram a 
ins�tuição a serviço da vida, na luta pelos direitos humanos, na promoção da 
Economia Solidária e na gestão dessa parceria.

E, para finalizar, estamos convictas de que a colheita desse período se 
fortalecerá na militância de cada educador(a) dos cole�vos estaduais, dos 
fóruns e redes que darão con�nuidade à caminhada para além de um projeto, e 
certas de que estas publicações chegarão a locais onde os nossos pés não nos 
levaram, mas que os nossos sonhos já anunciavam. Que a construção de uma 
sociedade solidária, já despontando no horizonte, rompendo toda a opressão 
de um sistema em agonia, ganhe novo alento e força para brilhar no céu deste 
nosso Brasil. Con�nuaremos nos encontrando na militância do movimento de 
Economia Solidária e defendendo a democracia e a garan�a ao trabalho 
associado no nosso país. 
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Como fruto desses anos de construção cole�va, apresentamos a Série Trilhas 
Educa�vas, que contém 2 livros, 4 cadernos, 6 vídeos e 6 fôlderes/cartazes e 1 banner 
com os diferentes temas abordados na trajetória da Rede CFES Sudeste, conforme 
descrição abaixo: 

Esta sistema�zação que entregamos ao movimento de Economia Solidária é resultado da 
concretude do fazer do CFES ao longo desses anos da construção cole�va, de muitas 
pessoas e ins�tuições – às quais somos profundamente gratas pela parceria –, que somaram 
conosco ao longo dos oito úl�mos anos para fazer acontecer a Rede CFES Sudeste. 

Boa leitura!

Equipe IMS

Apresentação da Série Trilhas Educativas

Livro I – Que história é essa de capitalismo? Existem outras formas de encantar a vida 
social – esse livro aborda de forma simples e didá�ca a trajetória dos modos de 
produção – tribal, tributário, escravista, feudal, capitalista – e as perspec�vas de 
superação do capitalismo, apresentando novas formas de produção na perspec�va da 
Economia Solidária. A par�r desse livro, temos cadernos que vão tratar das bandeiras 
da Economia Solidária.
Caderno 1: Encantar a Vida com a Educação Popular e a Economia Solidária – aborda 
a Educação Popular, o encontro da Educação Popular e a Economia Solidária, as 
diretrizes polí�co-metodológicas, e finaliza com várias prá�cas e metodologias de 
Educação Popular.
Caderno 2: Encantar a Vida com a Organização da Produção, Comercialização Justa e 
Solidária e Consumo Responsável – aborda a organização da produção, 
comercialização e o consumo na perspec�va da Economia Solidária, com 
metodologias prá�cas para lidar com temas fundantes da Economia Solidária.
Caderno 3: Encantar a Vida com as Finanças Solidárias – trata da economia e finanças 
solidárias e apresenta as diferentes modalidades do tema: clubes de trocas, fundos 
rota�vos solidários, coopera�vas de crédito solidário e bancos comunitários. 
Caderno 4: Encantar a Vida com as Redes de Colaboração Solidária – apresenta o 
debate conceitual sobre as redes solidárias, como organizá-las e os procedimentos 
internos da organização de redes. 
Livro II – Encantar a vida com a diversidade – trata-se de uma coletânea de ar�gos 
com temas que são transversais para a Economia Solidária e que sempre foram 
abordados nos processos educa�vos no âmbito do CFES Sudeste. Os principais temas 
dessa publicação são: autogestão, bem viver, juventudes, mulheres, território e 
raça/etnia. 
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É com muita esperança de tempos melhores de solidariedade e democracia que 
apresentamos esta publicação, que tem na sua essência as experiências 
vivenciadas em redes de comercialização solidária nas oficinas do Projeto Rede 
CFES-SE (Centro de Formação em Economia Solidária da Região Sudeste) e 
experimentadas nos momentos forma�vos dos fóruns e núcleos temá�cos nos 
quatro estados. Esta publicação busca apresentar às(aos) educadoras(es), 
gestoras(es), en�dades de apoio e fomento e empreendimentos o que vem 
sendo pensado, elaborado e dinamizado conjuntamente com esses cole�vos. 
Conhecer as redes, por que se organizam, os principais �pos e exemplos 
concretos em funcionamento servirão como norteador das ações cole�vas e 
momentos de formação e socialização com a sociedade do bem viver. Tudo isso 
é fruto desse esforço conjunto de síntese e fortalecimento de parcerias e está 
disponível para servir como instrumento pedagógico ao esclarecer conceitos e 
paradigmas que têm dado iden�dade à inicia�va, como também para servir 
como insumos às polí�cas públicas voltadas à Economia Solidária.

As redes de Economia Popular e Solidária são resultado das ar�culações de 
setores do estado e da sociedade civil, organizando e fortalecendo os 
empreendimentos econômicos solidários (trabalhadores autônomos, 
associações, coopera�vas, grupos de produção, suprafamiliar, feiras e cole�vos 
de produção), no sen�do da inclusão social e da democra�zação das relações de 
trabalho. As redes incluem trabalhadoras(es) em vários setores: produção, 
beneficiamento, comercialização, serviços diferenciados pela produção cole�va, 
autogestão. Essas redes solidárias buscam a cooperação a par�r dos diferentes 
�pos de trabalho, interagindo com vários EES nas etapas de produção para criar 
um todo e agregar valores, como a cadeia da reciclagem: o vidro, insumo 
coletado por vários EES, selecionado por �po e cor e triturado, será 
transformado em um novo produto. As redes populares solidárias buscam na 
ar�culação polí�ca o fortalecimento dos EES e o empoderamento de suas(seus) 
trabalhadoras(es).

Esperamos que todas(os) possam aproveitar as experiências e relatos 
sistema�zados, ousando na cria�vidade em busca con�nua da superação de 
uma realidade extremamente desafiadora.

Apresentação
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Laurenício Mendes da Silva, Neli de Souza
Silva Medeiros, Conceição Maria do Carmo
de Souza Costa e Flávia Assis Alves
Rede Mineira de Educadoras e Educadores
de Economia Popular Solidária

Boa Leitura!
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Redes Solidárias





Redes existem em vários formatos, e sua estrutura serve como instrumento e 
base teórica para áreas diversas, como informá�ca, sociologia, pesca, 
comercialização, etc.

Para introduzir o que são redes, basta observar uma simples rede de pesca. Ela 
é um entrelaçado de fios que formam um tecido, um todo comum. Toda rede 
tem “nós” e “elos” (ou “relações”). Os nós são pontos, e os elos são as relações 
entre os pontos, como os fios que ligam os nós de uma rede de pesca. Mas para 
ser rede ela não precisa ser necessariamente simétrica ou toda igualzinha. Uns 
nós (pontos) podem estar mais perto; e outros, mais isolados. Dessa forma, cada 
rede tem seu formato, suas par�cularidades e suas funções.

As redes são ar�culações entre pontos que podem ser nós de fios que se 
entrelaçam para capturar peixes no mar, ou pessoas, grupos e ins�tuições que 
agem em apoio mútuo, atuando em ações que têm obje�vos em comum. Essas 
ar�culações ajudam a fortalecer cada ponto e, ao mesmo tempo, o todo. Essa é 
a riqueza maior das redes: a conexão que permite uma união e um auxílio 
mútuo em determinada questão. Com isso, tanto o todo como as partes se 
fortalecem mutuamente!

As redes podem se organizar segundo diferentes princípios e formas de relação 
entre seus entes. Existem redes que se organizam a par�r de: 1) coerção, que 
são ar�culações que mantêm relações de violência e opressão entre os 
membros, como as máfias; 2) colaboração, que são ar�culações de ajuda mútua 
que podem, por exemplo, ter finalidade financeira; e 3) colaboração solidária, 
que são redes que atuam na perspec�va da transformação social, tendo em 
vista o bem viver, o bem comum de todo o ambiente, com as plantas, os 
minerais e os animais (incluindo as pessoas).

Segundo Mance (2001), as redes podem ser: 1) centralizadas, em que os fluxos 
circulam do centro para os demais pontos e dos pontos para o centro; 2) 
descentralizadas, em que se formam diferentes núcleos de emissão e recepção 
dos fluxos; ou 3) distribuídas, em que os fluxos correm de um ponto a outro de 
maneira mais livre.

O que são redes?

Como se organizam
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“Nem tudo o que se produz é consumo, nem tudo o que se 
troca é mercadoria, as pessoas comem comida e símbolos e 
trocam bens e sentidos de vida.” (Brandão, 2007)



Essas formas de organização de redes são conceitos que nos ajudam a entender 
como as relações dentro de uma rede se dão. Isso não significa que em uma 
rede centralizada não possam ocorrer relações descentralizadas ou distribuídas. 
Esses �pos são ferramentas que nos ajudam a pensar nos funcionamentos das 
redes e nos �pos de relações que mais ocorrem.

A coerção, colaboração e colaboração solidária também são ferramentas para 
pensarmos em como se dão as relações dentro das redes. Por exemplo: uma 
rede de empresas que se ajudam para aumentar o lucro de todas, seus ganhos 
financeiros, é um exemplo de rede de colaboração. Mas caso alguma delas 
queira sair dessa relação de ajuda e for obrigada a ficar através de ameaça, 
acaba por dar a essa rede caracterís�ca de coerção. Dessa forma, temos uma 
rede mista sendo colabora�va e coerci�va.

Por fim, há as redes de colaboração solidária, que serão detalhadas a seguir, nas 
próximas seções:

12

Rede Descentralizada Rede DistribuídaRede Centralizada



O capitalismo é um sistema, ou seja, um conjunto de elementos que em suas 
relações visam alcançar um propósito determinado: o lucro, ou seja, de maneira 
simplificada, a par�r da exploração do trabalho assalariado das pessoas que não 
possuem os meios de produção, “os patrões” conseguem seu lucro.

Mas o capitalismo, no contexto das redes, caracteriza-se pela financeirização, 
acompanhada pela mundialização dos capitais, ou seja, o capital não se 
concentra mais na produção das fábricas, mas sim no mercado financeiro, que 
atualmente é global. O próprio mercado financeiro funciona como uma rede, já 
que quando a bolsa de valores de Tóquio (por exemplo) está em crise isso se 
espalha para todas as outras bolsas de valores do mundo, o que impacta 
diretamente a produção nas fábricas.

As grandes empresas transnacionais, tais como Nestlé, Monsanto, Kra�, Bayer, 
entre outras, também se estruturam como redes. Elas não se concentram em 
um território apenas, mas estão espalhadas por várias partes do mundo. Em 
geral, buscam locais em que a legislação ambiental seja mais frágil, onde o 
sistema polí�co seja fraco, seja possível pagar pouco aos trabalhadores e haja 
maior flexibilidade nas leis trabalhistas.

Algumas poucas empresas controlam grande parte da economia mundial e a 
maioria delas são bancos. Assim, as empresas também se conectam como redes 
no território e no mercado financeiro.

É nesse contexto que se mostra fundamental a cons�tuição das redes de 
Economia Solidária no sistema capitalista. As redes solidárias são redes de 
cooperação que têm finalidade polí�ca e econômica, pois o obje�vo é a 
transformação do modelo de desenvolvimento da sociedade a par�r das 
mudanças econômicas nas formas de consumir, comercializar e produzir.

Então, são redes que integram produtoras(es), comerciantes e consumidoras(es) e 
que têm como base as organizações sociais que lutam contra a opressão e 
exploração capitalista.

Os atores da rede têm relações de ajuda mútua entre si, dando preferência às 
trocas que trarão o fortalecimento da própria rede. Se um dos atores se 
fortalece, todos os elos se fortalecem também.

Há redes solidárias que buscam manter a riqueza gerada dentro do seu circuito 
de relações, estabelecendo fundos solidários cole�vos (ou outras formas de 
finanças solidárias) que possam ser acessados por todas(os).

O êxito da rede solidária depende de seu crescimento e da criação de outros 
empreendimentos e atores econômicos solidários.

Redes solidárias e redes capitalistas
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As redes solidárias buscam a cooperação a par�r de diferentes prá�cas, que 
podem ser focadas no consumo, comercialização ou produção. Portanto, elas 
são inicia�vas de colaboração solidária em que os EES se unem, por exemplo, 
em um momento específico do processo econômico, para comprar, vender, 
produzir ou ter acesso ao crédito. As redes podem se organizar para reunir 
atores de um mesmo segmento econômico ou conectando atores de diferentes 
momentos de uma cadeia produ�va. Essas ar�culações podem oferecer apoio 
logís�co e econômico aos EES, conectando-os e permi�ndo que as redes se 
estendam por diferentes territórios e estados.

Essa ajuda mútua é também polí�ca em seus obje�vos, pois o que se busca é 
fortalecer as inicia�vas da Economia Solidária e assim o seu projeto polí�co. A 
Economia Solidária visa expandir as relações de autogestão, colocando as 
pessoas e o bem viver como o centro de qualquer a�vidade econômica, em vez 
do lucro. Trata-se de um projeto de sociedade no qual a qualidade de vida de 
alguns não depende da exploração dos outros.

Esse fortalecimento de redes solidárias é uma forma de entrar no mercado 
capitalista concorrencial, não concorrendo entre os seus iguais, entre outros 
empreendimentos de Economia Solidária da mesma área, mas se ajudando para 
conseguir fazer frente às grandes empresas e ao mercado.

Por que as redes solidárias se organizam

14
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Hoje em dia existem diversas redes de 
Economia Solidária. A seguir, falamos de 
dois �pos de redes solidárias e, logo após, 
apresentamos alguns exemplos existentes 
no Brasil hoje.

Existem hoje várias redes de comercialização pelo país. Dois ou mais 
empreendimentos que queiram se reunir para organizar de maneira cole�va e 
solidária a comercialização já podem ser considerados uma rede.

As redes de comercialização justa e solidária são uma das estratégias de 
comercialização do movimento de Economia Solidária e estão bem detalhadas 
na publicação Encantar a vida com a Organização da produção, Comercialização 
Justa e Solidária e Consumo Responsável, por isso não vamos detalhar aqui.

O Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Material Reciclável 
(MNCMR) também se ar�cula econômica e poli�camente em muitas redes 
de beneficiamento de materiais recicláveis no país. Um exemplo na Região 
Sudeste é a RedeSol MG, Coopera�va Central Rede Solidária dos 
Trabalhadores de Materiais Recicláveis de MG, que reúne coopera�vas e 
associações de catadores de materiais recicláveis em uma melhor condição 
de organização, qualidade no trabalho e jus�ça social, e ar�cula mais de 250 
trabalhadoras(es) diretas(os), organizadas(os) em 13 empreendimentos 
solidários de coleta e reciclagem, tanto em Belo Horizonte como na sua 
região metropolitana. Foi composta inicialmente em 2002 por dois grupos da 
reciclagem: o grupo do Conjunto União (que depois se cons�tuiu na 
Coopersoli) e a Coopinvicta (que depois se dissolveu). Em 2004, essa 
discussão sobre ar�culação dos grupos de reciclagem foi retomada, 
contando com a par�cipação dos empreendimentos Coopersoli Barreiro, 
Comarp, Astemarp e Coocapel (Associrecicle).

Em 2009, a rede passou a comercializar caixas de Tetra Pak para reciclagem. 
Em 2010, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania e a Superintendência 

Tipos de redes solidárias:

de comercialização e de

produção

Conhecendo as Redes Solidárias

Redes de Comercialização

Rede Sol MG



da CEF – Regional Norte de Minas, os empreendimentos da RedeSol foram 
contemplados com o Projeto CAIXA – ODM, que viabilizou os trâmites 
jurídicos e contábeis para formalização da Central de Coopera�vas REDESOL 
MG na Junta Comercial, a formação de um grupo gestor e a realização de um 
vídeo ins�tucional.

Para saber mais informações, acesse: h�p://www.redesolmg.org.br/.
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As redes e cadeias produ�vas buscam integrar vários EES nas etapas da 
produção de um produto. Esse �po de ar�culação permite manter os recursos 
econômicos dentro das redes de cooperação da Economia Solidária, já que os 
insumos não são comprados no mercado capitalista, ou pelo menos a busca de 
insumos no mercado capitalista se reduz significa�vamente.

Destacamos aqui dois casos para ilustrar esse �po de rede:

Redes de Produção

A Justa Trama conseguiu ar�cular nacionalmente a cadeia produ�va do 
algodão. As diferentes etapas, da produção à comercialização, são realizadas 
por EES: plan�o e colheita do algodão no Nordeste e transformação do 
algodão em fio, transformação do fio em tecido, transformação do tecido em 
roupas, brinquedos, etc., no sul do país. Os produtos também u�lizam 
insumos de empreendimentos solidários da Amazônia, tais como sementes e 
�nturas naturais. E a comercialização se dá a par�r de um escritório em Porto 
Alegre, que gerencia os produtos nas lojas da região e em especial os pedidos 
on-line via internet.

A cadeia envolve aproximadamente 700 pessoas que trabalham nessa rede e que 
também são proprietárias, através de seus empreendimentos, da marca “Justa Trama”.

Essa cadeia produ�va nasceu inicialmente para atender a uma encomenda 
de 60 mil bolsas para o Fórum Social Mundial de 2004, em Porto Alegre. 
Naquele momento, par�ciparam da produção mais de 30 EES. Atualmente a 
cadeia é composta de seis coopera�vas e uma associação.

Para saber mais informações, acesse: h�p://www.justatrama.com.br/home.

Justa Trama – Fibra ecológica

A Rede Ecovida foi organizada no final da década de 1990, reunindo 
agricultoras(es) familiares e organizações de apoio nos três estados da Região 

Rede Ecovida



Exemplos de redes solidárias
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Sul do Brasil. Atualmente, a Rede conta com mais de 200 grupos de 
agricultoras(es), além de ONGs e coopera�vas de consumo que atuam na 
perspec�va da agroecologia, abrangendo mais de 3.000 famílias.

A Rede Ecovida, além de organizar a produção, criou um selo próprio no 
modelo do Sistema Par�cipa�vo de Garan�a, em que são as(os) próprias(os) 
agricultoras(es), consumidoras(es) e feiras que atuam no monitoramento e 
fiscalização, que garante que os alimentos produzidos são orgânicos e  
agroecológicos. Esse método de cer�ficação deu tão certo que hoje é 
reconhecido oficialmente dentro do SisOrg (Sistema público de cer�ficação 
de orgânicos no Brasil) e foi usado como modelo para o Sistema Nacional de 
Comércio Justo e Solidário (Decreto nº 7.358, de 17 de novembro de 2010).

A Rede Ecovida se organiza a par�r de 23 núcleos regionais. É a par�r desses 
núcleos que ocorrem as trocas e o sistema de cer�ficação par�cipa�va.

Para saber mais informações, acesse: h�p://www.ecovida.org.br/.
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7358.htm

Em 2009, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) criou a rede 
Cirandas.net, uma plataforma na internet composta para ar�culação das 
inicia�vas e atores da Economia Solidária e vendas on-line de seus produtos 
e serviços. Atualmente, mais de 800 EES e Grupos de Consumo Responsável 
de todo o Brasil estão cadastrados, expondo e vendendo em uma vitrine 
cole�va mais de 7.000 produtos e serviços.

A par�r dessa rede, a Economia Solidária, os EES, seus produtos e serviços 
são divulgados; os atores da Economia Solidária podem interagir a par�r de 
comunidades temá�cas e territoriais; e há maior circulação dos fluxos de 
produtos/serviços e saberes, a par�r da troca de textos/ar�gos/informações 
e compra e venda virtual dos produtos. São comercializados através do 
Cirandas pelo menos R$ 10.000,00 em produtos e serviços toda semana.

Pessoas também podem se cadastrar e criar seu blog e sua rede social 
baseados nessa plataforma brasileira, que não tem finalidade de lucros nem 
usa seus dados pessoais para aumentar seus lucros, como é o caso das redes 
sociais convencionais como Facebook e Twi�er.

Para saber mais informações, acesse: h�p://cirandas.net/.

Cirandas – Rede Social e Econômica da Economia Solidária
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Existe no Brasil diversas inicia�vas de rede de educadoras(es) em Economia 
Solidária. Isso só foi possível através de convênios entre as En�dades de 
Apoio e Fomento e a SENAES/MTE (Secretaria Nacional de Economia 
Solidária – Ministério do Trabalho e Emprego) a par�r de 2008/2009. A par�r 
dessa data, foi possível estruturar encontros regulares entre as(os) 
formadoras(es), principalmente em âmbito estadual, intensificando os 
intercâmbios e a troca de experiências entre elas(es).

O obje�vo dessas redes é fortalecer a atuação das(os) educadoras(es), 
grupos e en�dades que realizam formação em Economia Solidária. Para isso, 
realizam-se diversos encontros, seminários, cursos e oficinas, nos quais tem 
se construído e aprimorado uma pedagogia da autogestão e a iden�dade 
comum das diferentes prá�cas forma�vas. A par�r dessa rede, são também 
trocados textos e materiais para a reflexão e formação, discutem-se as 
estratégias de fortalecimento da formação em Economia Solidária nos 
estados em aliança com os Fóruns de Economia Solidária e se ar�cula a 
formação em Economia Solidária com as prá�cas educa�vas de outros 
movimentos, como o MST – Movimento de Trabalhadoras(es) Sem Terra, 
Movimento de Mulheres, Movimento Nacional de Catadoras(es) de 
Materiais Recicláveis, redes de agroecologia, entre outros.

Rede de Educadoras(es) em Economia Solidária

A Rede de Gestores de Polí�cas Públicas de Economia Solidária é uma 
ar�culação nacional de gestoras(es) vinculadas(os) às prefeituras, governos 
estaduais e federal. Elas(es) par�cipam do planejamento, implementação e 
execução das ações e polí�cas de Economia Solidária e podem estar 
vinculadas(os) a diferentes áreas das ins�tuições públicas, como educação, 
trabalho, assistência e desenvolvimento social.

A Rede de Gestores par�cipou da criação do Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária e é uma rede que realiza encontros periódicos para refle�r sobre a 
formulação e implementação das polí�cas de Economia Solidária, buscando 
a construção de polí�cas mais adequadas aos EES, que não tenham caráter 
assistencialista e residual, mas que sejam polí�cas de desenvolvimento.

Para saber mais informações, acesse:
h�ps://www.facebook.com/rededegestores.ecosol/.

 Rede de Gestores
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Essas redes pra�cam a organização cole�va do consumo como uma forma de 
intervenção polí�ca, pois direcionam de forma consciente seus recursos para 
economizar ou para fortalecer inicia�vas da Economia Solidária e agricultura 
familiar.

As redes de consumidores podem ser de vários �pos, como famílias que se 
juntam para comprar alimentos diretamente do produtor ou 
empreendimentos de costura que se juntam para comprar tecido e linha a 
preços mais baratos.

Em geral, essas redes conseguem ter acesso a produtos de melhor qualidade 
por preços mais baixos, como é o caso dos grupos de consumo que compram 
alimentos orgânicos.

Atualmente existe uma rede nacional de grupos de consumo responsável, 
formada por mais de 20 grupos.

Para saber mais informações, acesse: h�p://cirandas.net/rgcr/.

 Redes de Consumidores

As mulheres são um dos pilares da Economia Solidária, mas con�nuam sendo 
o segmento mais vulnerável. Em geral, trabalham mais que os homens, pois, 
além do trabalho nos EES, têm muitas vezes uma segunda jornada ao chegar 
em casa, com as tarefas domés�cas do co�diano, que normalmente não são 
valorizadas.

Nesse sen�do, a Rede de Economia Solidária Feminista – RESF – busca 
fortalecer e dar visibilidade às mulheres, que são maioria na Economia 
Solidária. A Rede também incen�va a par�cipação das mulheres nos espaços 
polí�cos da Economia Solidária, no movimento de mulheres e em outros 
movimentos sociais.

A Rede foi criada em 2012, durante o Seminário de Comercialização do 
Projeto Brasil Local Economia Solidária e Feminista, do qual par�ciparam 
mais de 300 EES de mulheres de todas as regiões do Brasil. A construção da 
Rede também foi deba�da em seminários estaduais no mesmo ano.

 Rede de economia feminista
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A construção da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária é resultado do 
movimento pela Reforma Psiquiátrica e da Luta An�manicomial das úl�mas 
décadas. Esse processo transformou as relações e a forma de compreender a 
assistência à saúde mental no Brasil. Em vez do isolamento, passou-se a 
trabalhar na perspec�va de inserção social e resgate da cidadania.

Nessa perspec�va, o trabalho aparece como importante forma de construção 
do processo de inclusão para a par�cipação social mais autônoma nas 
relações de troca. Entretanto, o trabalho só tem essa potencialidade quando 
não é opressor, como ocorre nas formas capitalistas de produção. A par�r da 
Economia Solidária e de seus princípios, é possível desenvolver formas de 
trabalho que acolham as diferenças de forma democrá�ca e coopera�va.

Nos úl�mos anos, diversas inicia�vas de geração de trabalho e renda, na 
perspec�va da Economia Solidária, foram realizadas. A maioria é 
desenvolvida pelos serviços de saúde mental (CAPS e Centros de 
Convivência).

A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária se organizou a par�r de 
discussões e formações sobre Economia Solidária e saúde mental em 2008. A 
par�r destas, os diversos atores envolvidos com os EES passaram a se reunir 
quinzenalmente e atualmente a Rede conta com 180 trabalhadoras(es) e 
mais de 30 técnicos.

Para saber mais informações, acesse: h�p://saudeecosol.org/.

 Rede de Saúde Mental e Economia Solidária

A rede é nacional e se organiza através de núcleos estaduais, permi�ndo a 
discussão da iden�dade das trabalhadoras da Economia Solidária e visando 
contribuir nas ar�culações polí�cas e produ�vas para garan�r a 
sustentabilidade, como o acesso a financiamento e crédito.

Para saber mais informações, acesse:
 h�ps://www.facebook.com/RedeEcoSolFeminista/.



Como organizar

redes de colaboração

solidárias

Levantamento de consumo/mês



Uma Rede de Colaboração Solidária deve integrar os grupos autoges�onários 
que atuam nas diferentes a�vidades econômicas: produção, prestação de 
serviços, comercialização, consumo e finanças. A par�r da conexão entre esses 
grupos, devem circular fluxos materiais, de informação e de valores. A rede deve 
ser organizada a par�r das necessidades concretas de suas(seus) integrantes: O 
que as famílias consomem? O que os EES u�lizam como insumos?

A ar�culação em rede busca suprir as necessidades de consumo de suas(seus) 
integrantes, seja dos insumos necessários à produção, do consumo das pessoas 
que compõem a rede (alimentos, roupas, serviços, etc.) ou da necessidade de 
crédito e das tecnologias e conhecimentos necessários aos grupos (tecnologias de 
troca de informação, de aumento da qualidade de produção e dos serviços, etc.).

O fortalecimento da rede também depende do inves�mento de suas(seus) 
integrantes em incorporar novos EES para fornecer produtos e serviços e novas 
pessoas para consumir. Depende, portanto, de sua capacidade de se expandir, 
promovendo o desenvolvimento de diferentes territórios a par�r da lógica da 
Economia Solidária e do bem viver. Quanto maior a diversidade de produtos e de 
serviços, mais a rede consegue suprir as suas demandas reais de consumo.
 
À medida que as demandas de consumo conseguem ser supridas dentro da 
rede, o dinheiro permanece circulando dentro dela, podendo ser u�lizado para 
desenvolver tecnologias e inves�mentos que fortaleçam todas(os).

Objetivos em comum

Dentro da metodologia de organização de redes 
colabora�vas em um território, a criação das 
redes ocorre em diversas etapas. Abordaremos 
aqui os três passos iniciais para a construção das 
redes, segundo Euclides Mance. Primeiro passo: mapeamento dos fluxos 
econômicos; segundo passo: diagnós�co dos fluxos econômicos mapeados; 
terceiro passo: planejamento da produção de acordo com a demanda.

Do mapeamento dos produtos

ou serviços ofertados ao

planejamento da produção
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Passo 1:

Mapeamento dos fluxos

econômicos

Trata-se, principalmente, do levantamento do que é consumido: pelas famílias 
(compras domés�cas, serviços, etc.), pelos governos (compras públicas) e pelos 
EES (insumos u�lizados na produção). Esse levantamento é tanto dos itens 
consumidos como dos valores gastos e de onde se consome (no supermercado, 
no bairro, de EES, etc.).
O plano de consumo, além de mapear os bens e serviços, pode mapear: 1) 
valores monetários (remuneração do trabalho, aposentadorias, impostos, 
bene�cios públicos, etc.) e 2) valores não monetários (produção para subsistên-
cia, extra�vismo, trocas, etc.). Assim, se mapeiam a forma como esses valores 
entram, a quan�dade e para onde vão. 3) o outro fluxo a ser mapeado é o de 
informações: a) quais as necessidades das pessoas; b) o que existe de produção 
no território, quais são os pontos de comercialização e distribuição; c) quais as 
logís�cas existentes; d) qual a legislação, etc.

Assim, analisam-se os dados para levantar quais os recursos da região, o que as 
famílias consomem (bens e serviços) e a quan�dade, o que se consome como 
insumo aos produtores locais, o que é comercializado, o que é produzido e qual 
o des�no da produção, quais são os resíduos e como são u�lizados, quem são os 
produtores (famílias, EES, empresas, artesãos, etc.)
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Passo 2:

Diagnóstico dos fluxos

econômicos mapeados

Levantamento de consumo/mês



Passo 3:

Planejamento da

produção

A criação do sistema colabora�vo se efe�va quando a rede consegue manter os 
fluxos de valor em seu circuito, reduzindo cada vez mais a necessidade de 
comprar produtos e serviços externamente (ou seja, do mercado capitalista). 
Para isso, os recursos disponíveis também precisam ser usados no fomento a 
novos EES de produtos e serviços que são demandas de consumo, porém ainda 
não supridas internamente.

Outra estratégia importante é a integração entre redes colabora�vas de 
territórios diferentes, integrando-as nacional e internacionalmente e 
construindo cadeias produ�vas solidárias. Essa integração é tanto no campo da 
produção como da comercialização, do consumo e das finanças, permi�ndo a 
ar�culação de base dos atores que pra�cam a Economia Solidária e a expansão 
das relações autoges�onários a todas as a�vidades econômicas.

Criação de um sistema colaborativo

Para que a rede se desenvolva e fortaleça as inicia�vas econômicas que têm 
como centralidade o desenvolvimento humano, e não o capital, é importante 
que ela seja democrá�ca e autoges�onária. Isso quer dizer que: 1) a adesão à 
rede solidária precisa ser livre e voluntária; 2) cada EES, ou grupo integrante, 
deve ter autonomia (sem que haja um núcleo que detenha o poder de decisão); 
3) As(Os) trabalhadoras(es) e consumidoras(es) da rede devem par�cipar 
a�vamente das decisões sobre como a rede se expandirá, o que será produzido, 
e no que é necessário inves�r cole�vamente.

Autogestão nas redes

Nesse momento, a Rede define, principalmente, a par�r do diagnós�co e 
mapeamento: 1) o que será produzido e a quan�dade; 2) o que precisa ser 
transformado na produção e consumo para o desenvolvimento territorial 
solidário e sustentável (como formar cadeias de produção, como produzir o que 
é realmente necessário, como atender ao consumo responsável socialmente e 
ambientalmente, etc.); 3) como integrar mais pessoas às a�vidades de produção 
da rede, buscando atender às necessidades de consumo das famílias mais 
vulneráveis economicamente.
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As relações de autogestão dependem, portanto, da manutenção das relações de 
cooperação entre as pessoas, da par�cipação de todas(os), da gestão 
compar�lhada e das tomadas cole�vas de decisão. 

A cooperação entre as pessoas precisa ser pra�cada no co�diano, já que em 
nossa sociedade estamos acostumados a estabelecer relações de compe�ção 
em diversos espaços, entre eles no trabalho. Nas empresas capitalistas, a(o) 
trabalhadora(o) que se destaca é promovida(o), pois permite que sua empresa 
lucre mais. Porém, nos EES e nas redes colabora�vas, o destaque de cada 
trabalhadora(o) beneficia todas(os), não somente os donos da empresa e a(o) 
trabalhadora(o) que obteve um aumento de salário.

Em nosso co�diano, encontramos diversos desafios, já que nossa economia não 
está estruturada tendo como base a cooperação e igualdade de oportunidades. 
Assim, temos que lidar com desafios como o desenvolvimento de relações de 
trabalho em que efe�vamente não haja patrões e empregadas(os), pois 
todas(os) são donas(os) e trabalhadoras(es) do EES e da rede, com o mesmo 
direito à fala e à par�cipação nas decisões, independente do capital aportado.

Outra contradição que trazemos das relações de trabalho capitalistas, e que 
precisamos transformar na autogestão, é a separação entre quem 
pensa/planeja o trabalho e quem o executa. Quanto maior for essa separação, 
mais di�cil será experimentar relações efe�vamente autoges�onárias, pois a 
apropriação das(os) trabalhadoras(es) do planejamento das a�vidades da rede 
é fundamental para que tenham mais autonomia para executá-lo e 
conhecimento para par�cipar das decisões.

Por fim, é importante destacar que a autogestão é um processo. Não é algo que 
se conquista e pronto. Não é um ponto final a que esperamos chegar, é um 
exercício diário, individual e cole�vo.
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Oficina sobre redes de colaboração solidárias

Objetivo: Sensibilizar e refle�r sobre Redes de Colaboração Solidárias

Tempo: 8 horas

Material necessário: rolo de barbante, projetor e computador para projetar

Metodologia:

1) Introdução 1 – Apresentação dos par�cipantes da oficina; apresentação da 
proposta e dos obje�vos da oficina, bem como das a�vidades que serão 
realizadas durante o dia (20 min).
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2) Introdução 2 – Dinâmica de Grupo – Realização da dinâmica do barbante 
(30 min): em roda, cada par�cipante apresenta o que entende por rede de 
cooperação, as experiências que conhece sobre o assunto, etc. Após o 
par�cipante falar, ele pega a ponta do barbante, caso seja o primeiro, segura 
uma parte do barbante e joga o rolo de barbante para outra pessoa, de 
preferência, que esteja sentada em frente a ele. Ao final, terá se formado 
uma rede entre os integrantes. Para fechar o momento, abre-se a discussão, 
levando os par�cipantes a fazer uma leitura sobre o desenho construído. 

3) Primeira parte (Exposição Dialogada – 60 min): O que é uma rede de 
cooperação? Quais seus princípios e sua importância para consolidação dos 
EES?

4) Segunda parte (Exposição Dialogada – 60 min): Quais os diferentes �pos 
de rede existentes (produção, consumo, trocas, comercialização, sociais)? 
Como elas funcionam na prá�ca co�diana?

5) Terceira parte (U�lização de material audiovisual e/ou apresentação de 
rede de cooperação por meio de um de seus representantes + debate – 60 
min): Apresentação de experiências de redes de cooperação, exemplo: Justa 
Trama, Xique-Xique, Rede Abelha, Circuito Fora do Eixo.

6) Quarta parte (Exposição Dialogada – 30 min): Apresentação de 
ferramentas auxiliares à cons�tuição e consolidação de redes de cooperação 
– a) A internet enquanto ferramenta de comunicação e a rede social da 
Economia Solidária: apresentação do "Cirandas"; b) moeda social.

7) Quinta parte (A�vidade em Grupo – 120 min): Dinâmica de discussão e 
criação de uma rede de cooperação – a) Qual a iden�dade do grupo/o que 
ele tem em comum?; b) Quais as possíveis ações conjuntas passíveis de 
serem realizadas em prol dos grupos que cons�tuem a rede?; c) Construção 
de um produto/símbolo que indique/simbolize a iden�dade da rede de 
cooperação.

8) Sexta parte – Avaliação da oficina enquanto a�vidade forma�va (Discussão 
em Grupo Mediada – 60 min): a par�r do que foi apresentado durante o dia 
de trabalho, qual a percepção dos par�cipantes quanto aos desafios de se 
cons�tuir uma rede de cooperação? Quais questões sobre a cons�tuição de 
redes de cooperação precisam ser desenvolvidas e discu�das de maneira 
mais detalhada em uma próxima a�vidade forma�va? Caso o grupo decidisse 
con�nuar o processo de formação da rede, quais seriam os 
encaminhamentos necessários? Discussão: o que podemos aproveitar dessa 
proposta para o próximo curso de formadores? Depois de acabar o CFES, o 
que faremos?



Procedimentos

internos da

organização de

uma Rede

REGIMENTO INTERNO 
REDE DE RECICLAGEM

Artigo 1 > O objetivo da Rede é
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O Regimento Interno é um instrumento usado pelos grupos e redes para 
regulamentar (acordar cole�vamente) como serão realizadas as a�vidades no 
seu interior. É um documento construído cole�vamente por todas(os) as(os) 
par�cipantes e que tem como obje�vo melhorar o funcionamento da rede, 
facilitando suas ações.

A seguir, colocamos alguns pontos que podem ser abordados na construção de 
um regimento. Pedimos que sejam vistos apenas como sugestões, e não regras:

O processo de construção de um regimento é tão importante quanto o 
documento final. Ele precisa ser feito pelo grupo ou pela rede, e não por alguém 
de fora. É durante o processo que os grupos vão discu�ndo e refle�ndo sobre 
sua forma de gestão, criando vínculos de confiança e dando legi�midade ao 
documento.

O documento deve ser usado no co�diano da coopera�va e pode ser alterado 
periodicamente, de acordo com o andamento das discussões do próprio grupo.

No final deste caderno, reproduzimos dois regimentos internos de redes: o da 
Rede Fora do Eixo e o da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária.

Seguem alguns tópicos e sugestões de perguntas:

É importante a presença de todas(os) as(os) integrantes do grupo ou 
representantes de todos os grupos que compõem a rede (ou do maior 
número possível).

Para ajudar no processo, um grupo menor pode preparar as discussões, 
pesquisando outros regimentos internos para levar opções e servir de 
inspiração, sempre propondo reflexões acerca das implicações para os 
cole�vos em cada proposta analisada.

Um momento inicial deve ser o levantamento e registro de quais acordos de 
trabalho o grupo já tem.

A importância de um regimento interno

Constituindo o regimento



Qual o obje�vo da rede?
Exemplos: ar�culação em rede para geração de renda, obtenção de melhores 
condições de trabalho para seus membros, fortalecimento de uma determinada 
bandeira polí�ca.

Quais são os princípios que regem a rede?
Exemplo: trabalho cole�vo e autoges�onário, princípios da Economia Solidária, 
igualdade de gênero e racial, etc.

a) Princípios e Objetivos do Grupo  

Quais são as a�vidades da rede? Que �po de produtos/serviços ela 
desenvolve? O que gostaria de desenvolver?
Exemplo: rede de consumo, comercialização, produção, etc.

b) Atividades

Quais são os atores que compõem a rede?
Exemplos: empreendimentos de Economia Solidária de uma determinada 
a�vidade econômica, educadores, pontos de comercialização, grupos de 
consumo responsável, etc.

Quais são as responsabilidades e atribuições de cada ator?
Exemplos: responsabilidades nas a�vidades de gestão, ar�culação, divulgação, 
logís�ca, etc.

Como se dá a entrada de novas(os) integrantes?
Exemplos: Os novos membros precisam ser indicados pelos membros an�gos e 
têm seu ingresso na rede condicionado à aprovação em plenária. Os novos 
membros podem solicitar a entrada a qualquer momento.

d) Composição

Quais são os espaços de planejamento/avaliação/decisão das ações da rede?
Exemplos: núcleos territoriais, núcleos temá�cos, plenárias gerais, comitê 
gestor, comitê animador, coordenação, grupos de trabalho, etc.

Qual a forma de funcionamento de cada espaço?
Exemplos:
Plenária Geral – Cons�tuída por representantes de todos os grupos envolvidos 
na rede. As reuniões da plenária ocorrem de seis em seis meses.
Comitê animador – Cons�tuído por componentes da plenária, tem como função 
animar o debate da rede e fazer reuniões quinzenais para encaminhar 
demandas mais imediatas.

c) Estrutura
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Os conflitos nas relações pessoais são algo comum e importante, pois 
demonstra que as pessoas pensam de formas diferentes, já que a experiência e 
história de cada uma(um) é singular. O grande desafio é como trabalhar essa 
diferença de pontos de vista de forma a não enfraquecer a rede e a relação entre 
suas(seus) integrantes. Assim, os conflitos também significam um momento 
importante de nos abrirmos a novas opiniões.

Em geral, espaços em que o conflito não se expressa são espaços em que as 
pessoas não têm liberdade para expor suas opiniões, pois têm medo de sofrer 
algum �po de coerção.

O processo de resolução dos conflitos é muito importante para o fortalecimento 
das relações do grupo. Dentro dele, uma das ações importantes é nos colocar no 
lugar da(o) outra(o), tentando entender seu ponto de vista e lembrando 
sempre, é claro, que não somos detentores da verdade e podemos, dessa 
forma, sempre construir algo muito mais interessante quando o processo é 
cole�vo.

Na autogestão, existem algumas estratégias e ferramentas que ajudam a 
trabalhar os conflitos. Uma delas é o rodízio das funções, inclusive das 
a�vidades de coordenação, que ajuda a ter mais ideia do trabalho de cada 
uma(um) e das dificuldades.

Relações pessoais e conflitos

Outras perguntas possíveis:
*Como se dá a saída das(os) integrantes?
*Como é escolhida a coordenação da Rede? Qual o papel dessa coordenação?
  Será rotativa? Poderá se reeleger? Se sim, quantas vezes? Qualquer uma(um)
  pode se candidatar?
*Quais as consequências do não cumprimento das responsabilidades?

Contabilidade e prestação de contas do grupo ou rede
Existe prestação de contas? Que informações devem constar? Quem faz? Em 
qual espaço e com qual regularidade?

Fundos
A Rede tem algum fundo? Com que obje�vo? Como pode ser acessado? Como 
ocorre a contribuição?

Alteração do Regimento Interno
Em que espaço ou �po de reunião o regimento pode ser alterado?

e) Outros pontos importantes
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Outra estratégia são os regimentos internos e o registro dos acordos, que 
permitem que todas(os) conheçam e par�cipem da construção da forma de 
funcionamento da rede, como vimos anteriormente.

Para ajudar nas relações pessoais das(os) integrantes, também é importante 
realizar momentos de confraternização, nos quais as pessoas se conheçam 
melhor e aprofundem seus laços pessoais.

Numa Rede de Colaboração Solidária ou em qualquer espaço que funcione 
através da autogestão, as relações de confiança e de corresponsabilidade são 
essenciais para o bom funcionamento, já que não há, nesses espaços, a figura 
autoritária do patrão, que resolve todos os conflitos em uma empresa 
capitalista. Por isso, é necessário prever energia e tempo para aprofundar o 
cuidado das relações, sempre, já que a confiança não é algo dado, pelo 
contrário: é algo que deve ser cul�vado a cada dia, como uma horta.
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Ar�go 1º – A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária, designada com o nome 
fantasia Rede, cons�tuída em 2009, passa a reger-se pelo presente Regimento.

Ar�go 2º – A Rede tem sua base territorial no Estado de São Paulo, sendo definida 
como um cole�vo de organizações da sociedade civil, de núcleos regionais de 
empreendimentos econômicos e solidários, projetos de geração de trabalho e renda 
organizados na sua formação por usuários e usuárias trabalhadores, técnicos e 
técnicas trabalhadores da Rede de Saúde Mental e familiares e, atualmente, sob a 
forma de autogestão, da livre associação e que visam ao protagonismo e autonomia 
de seus par�cipantes.

Ar�go 3º – A Rede tem por obje�vos:

Ar�go 4º – Poderão par�cipar da Rede quaisquer empreendedores individuais, 
associações, organizações não governamentais, grupos de geração de renda, 
trabalho e cultura, empreendimentos econômicos solidários, desde que pactuem 
dos princípios da Economia Solidária e da Luta An�manicomial e dos Direitos 
Humanos.

Anexo 1: Regimento da Rede de Saúde Mental

               e Economia Solidária
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Ar�cular experiências de inclusão social pela cultura e trabalho, na perspec�va do 
coopera�vismo social e da Economia Solidária.
Colaborar com a disseminação dos princípios da “Reforma Psiquiátrica”, inclusive 
garan�ndo a par�cipação na luta an�manicomial e na luta dos direitos humanos.
Estabelecer agenda estratégica com ar�culação e ações intersetoriais para o 
controle social.
Desenvolver a�vidades de comercialização de produtos solidários, observando a 
prá�ca do comércio justo e solidário.
Realizar ações de educação con�nuada visando à formação em Economia 
Solidária e Coopera�vismo Social de seus par�cipantes, por meio da organização 
e realização de cursos e eventos.
Disseminar novas tecnologias sociais e conhecimento, incluindo a manutenção 
de um sistema de informações atualizado sobre as experiências em Economia 
Solidária e de prá�cas an�manicomiais.
Par�cipar e apoiar eventos (seminários, encontros, reuniões, etc.) de ar�culação 
e organização de rede, fóruns nos níveis municipal, estadual e nacional de 
Economia Solidária e da luta an�manicomial.
Construir e fortalecer o Fundo Rota�vo Solidário (FRS) para a Rede, valorizando e 
enriquecendo as prá�cas de finanças solidárias.
Construir propostas de polí�ca pública para o fortalecimento do coopera�vismo 
social e da Economia Solidária.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)



Ar�go 5º – Para ingressar à Rede, os empreendedores individuais, associações, 
organizações não governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e cultura e 
empreendimentos econômicos solidários deverão apresentar proposição na 
Assembleia Geral da Rede, realizada na terceira quinta-feira de cada mês, constando 
nome, endereço, telefone do(s) par�cipante(s) envolvido(s) e ações desenvolvidas.
Parágrafo único: A par�cipação na Rede se realiza com a presença em suas reuniões 
mensais e na par�cipação nas a�vidades organizadas cole�vamente.

Ar�go 6º – São direitos dos empreendedores individuais, associações, organizações 
não governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e cultura, 
empreendimentos econômicos solidários:

Ar�go 8º – A Rede não caracteriza vínculo emprega�cio.

Ar�go 9º – O desligamento dos empreendedores individuais, associações, organizações 
não governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e cultura e 
empreendimentos econômicos solidários será realizado em virtude de não 
cumprimento deste Regimento e será decidido em reunião da Rede, garan�ndo-lhe 
ampla defesa.
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Par�cipar das Assembleias Gerais, discu�ndo e votando os assuntos tratados.
Par�cipar das comissões e grupos de trabalho aprovados nas Assembleias Gerais.
Par�cipar dos Núcleos Regionais da Rede.
Par�cipar das a�vidades da Rede, observando os critérios estabelecidos.
Par�cipar de feiras organizadas pela Rede ou por parceiros, desde que tenha 
comparecido a 3 (três) assembleias consecu�vas da Rede e esteja quite com a 
contribuição do Fundo Rota�vo Solidário (FRS).
Solicitar informações sobre os débitos e créditos da Rede.
Consultar os livros e peças do Balanço Geral, que devem estar à disposição dos 
associados na Rede.
Desligar-se da Rede quando lhe convier.

Par�cipar das reuniões, Assembleias Regionais e Assembleias Gerais em 
cronograma previamente estabelecido pela Rede, com a presença obrigatória de 
1 (um) representante por empreendimento com direito a voto.
Observar as recomendações do comércio justo e solidário, bem como os critérios 
estabelecidos pela organização do ponto de comercialização.
Contribuir com as taxas e contribuições estabelecidas.
Cumprir e respeitar as resoluções tomadas na Assembleia Geral.
Empreendedores individuais, associações, organizações não governamentais, 
grupos de geração de renda, trabalho e cultura e empreendimentos econômicos 
solidários que não estejam localizados em São Paulo e Grande São Paulo podem 
ter 1 (um) par�cipante representando todos os empreendimentos do núcleo 
regional ao qual pertence.

a)

a)

b)

b)

c)
d)
e)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

Ar�go 7º – São deveres do par�cipante:
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Ar�go 10 – Em qualquer caso, desligamento ou exclusão, os empreendedores 
individuais, associações, organizações não governamentais, grupos de geração de 
renda, trabalho e cultura e empreendimentos econômicos solidários não terão 
direito à res�tuição do valor das contribuições financeiras.

Ar�go 11 – Será cons�tuído o Fundo Rota�vo Solidário (FRS) da Rede para 
administração do capital.
Parágrafo 1° – O capital social da Rede é indeterminado e ilimitado, variando 
conforme o número de empreendedores individuais, associações, organizações não 
governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e cultura e 
empreendimentos econômicos solidários, e contribuições,
Parágrafo 2° – O capital social da Rede será cons�tuído por:

Ar�go 14 – A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, é o órgão supremo da 
Rede, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão de interesse da Rede, buscando 
amplo debate e consenso. Suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou 
discordantes.

Ar�go 12 – O Fundo Rota�vo Solidário da Rede é uma poupança comunitária 
administrada por uma comissão, observando as deliberações das Assembleias Gerais.
Parágrafo 1º – A Comissão será composta de 4 (quatro) membros da Rede, a serem 
designados pela comissão execu�va.
Parágrafo 2º – A Comissão terá um mandato de 1 (um) ano.

Ar�go 13 – A Comissão administra�va do Fundo é responsável por:

Contribuição mensal dos empreendedores individuais, associações, organizações 
não governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e cultura e 
empreendimentos econômicos solidários e terá seu valor definido em Assembleia.
Contribuição dos empreendedores individuais, associações, organizações não 
governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e cultura e 
empreendimentos econômicos solidários, em feiras ou outros espaços de 
comercialização, no valor de 10% (dez por cento) do valor das vendas realizadas 
ou conver�das em reais.
Ações e eventos de arrecadações que fortaleçam os Fundos e a Rede.

a)

Apresentar mensalmente relatório e balancete financeiros relacionados ao FRS.
Arrecadar as contribuições dos empreendedores individuais, associações, 
organizações não governamentais, grupos de geração de renda, trabalho e 
cultura e empreendimentos econômicos solidários, nas feiras e/ou eventos.
Animar ações para eventos.
 Par�cipar do Fundo Rota�vo Solidário do Estado de São Paulo.
Par�cipar, com no mínimo 1 (um) representante nas reuniões da comissão 
execu�va.
Arrecadar as contribuições mensais.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

b)

c)



Ar�go 15 – A Assembleia Geral Ordinária será habitualmente convocada para a 
terceira quinta-feira de cada mês, às 9 horas.

Ar�go 16 – O que ocorrer na Assembleia Geral deverá ser registrado em atas.

Ar�go 17 – As decisões nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de voto 
dos presentes.

Ar�go 18 – A Rede será administrada por uma Comissão Execu�va, garan�ndo 2 
(dois) representantes de cada Núcleo Regional da Rede (Redinha Local) e 1 (um) 
representante das organizações de apoio e parceiros, com mandato de 1 ano.

§ 1º Os representantes dos Núcleos Regionais (Redinhas) serão eleitos na 
Assembleia Regional e o processo deve ser validado na Assembleia da Rede.
§ 2º Os representantes das organizações de apoio serão indicados por elas.

Ar�go 19 – A Comissão Execu�va é responsável por:

Ar�go 20 – A Rede deve ter os seguintes registros:

a) De cadastro,
b) De presença dos associados nas Assembleias Gerais,
c)  De atas das Assembleias Gerais,
d) De atas das reuniões da comissão execu�va,
e) De movimento financeiro.

Ar�go 21 – Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela comissão 
execu�va ou pela Assembleia Geral.

Ar�go 22 – Este regimento entra em vigor a par�r da data de sua aprovação, 
podendo ser revisto através de proposição dos associados na Assembleia Geral 
Ordinária.
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Coordenar a execução das deliberações da Assembleia Geral.
Acompanhar o movimento financeiro da Rede, inclusive preparar o balanço 
financeiro em conjunto com a Comissão do Fundo.
Realizar a mediação polí�ca, frente às instâncias do governo municipal, estadual 
e federal.
Acompanhar a gestão financeira do Fundo Rota�vo Solidário.
Indicar representantes da Rede na par�cipação em eventos, representando ou 
delegando essa representação, pela indicação consensual dos seus componentes.
Propor a criação de Grupos de Trabalho, apoiando e acompanhando suas 
a�vidades.
Definir critérios para a escolha dos membros da Secretaria Execu�va.
Apoiar e acompanhar as Assembleias Regionais (Redinhas).

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)



1. Da Estrutura Polí�ca

O Fora do Eixo é uma rede colabora�va de cole�vos de cultura distribuídos pelo mundo 
e pautados em conceitos de Economia Solidária, tecnologia social e compar�lhamentos 
livres de conhecimentos. A rede se caracteriza como movimento social e circuito 
cultural, sendo que o primeiro tem como foco o desenvolvimento das redes temá�cas, 
através de prá�cas de ar�culação de diversos parceiros e redes. O segundo tem como 
foco o fortalecimento das redes produtoras enquanto arranjos cole�vos locais 
autônomos. O Fora do Eixo tem seu modo de organização polí�co composto das 
seguintes instâncias: Pontos Fora do Eixo; Casas Fora do Eixo; Pontos Parceiros; 
Colegiados; Simulacros e Redes Temá�cas; Ponto de Ar�culação Nacional e Agência de 
Cooperação Internacional.

1.1. Pontos Fora do Eixo
São movimentos ou organizações – formais ou não –, sem fins lucra�vos, 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 par�cipar da rede. Cada cidade pode ter mais de 1 (um) Ponto Fora do 
Eixo e/ou Parceiro. Nos casos de mais de 1 Ponto Fora do Eixo, deve-se formar um 
colegiado municipal, composto de pelo menos 1 (um) membro de cada Ponto, responsável 
pela gestão polí�ca do território. Caso haja uma Casa Fora do Eixo na cidade/território em 
questão, ela é a responsável pela ar�culação local. 

1.2. Pontos Parceiros (PP)
São organizações formais ou não, de qualquer natureza jurídica, que par�cipam da Rede 
Local/Estadual/Nacional e que podem se caracterizar como Pontos de Distribuição, 
Pontos de Mídia, Pontos de Pesquisa, 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.

1.3. Casas Fora do Eixo
São instâncias execu�vas, caracterizadas como residências culturais, que funcionam 
como agência do Banco Fora do Eixo, campus da Universidade Livre Fora do Eixo, 
diretório do Par�do da Cultura, Estação de Mídia, Ponto de Hospedagem Solidária e 
ar�culadores de redes. Além disso, trabalha com o sistema de gestão econômica 
pautado em caixa cole�vo. 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 respec�vos 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, 

Anexo 2: Regimento Interno da Rede Fora do Eixo
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também podem exis�r Casas Fora do Eixo municipais e estaduais, responsáveis pela 
gestão das microrregionais.

1.4. Redes
O Fora do Eixo é composto de 2 (dois) �pos de redes: 1) as Redes Territoriais, nas esferas 
municipais, estaduais, regionais, nacionais e/ou internacionais. 2) as Redes Temá�cas, que 
derivam de linguagens ar�s�co-culturais, sociais e/ou outras. Ambas são formadas por 
Ponto 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 Microrregionais, geridas 
cada uma delas por casas municipais, estaduais e/ou regionais.

1.5. Colegiados e Conselhos
O Fora do Eixo possui 2 (dois) �pos de Colegiados: 1) Colegiados Territoriais; 2) 
Colegiados Temá�cos. Os Colegiados Territoriais são instâncias delibera�vas que atuam 
pelo desenvolvimento de cada município, estado, região e/ou nação que compõe a 
rede. Os Colegiados Temá�cos são instâncias delibera�vas que atuam pelo 
desenvolvimento de uma frente temá�ca, ar�s�co-cultural ou social.

Cabe aos Colegiados: es�mular a proa�vidade dos Pontos Fora do Eixo; a circulação e as 
trocas; a formação de novos pontos; facilitar encontros presenciais; mobilizar; mediar; 
monitorar; orientar; cobrar; sistema�zar; relatorizar; aprovar ou não pedidos de 
inserção à rede; entre outras questões que implicam a a�vidade do Fora do Eixo.

1.5.1. Colegiados Territoriais
Os Colegiados Territoriais são compostos de integrantes de Pontos Fora do Eixo, 
autoindicados, em sua respec�va esfera, e que atendam com frequência aos 
compromissos por eles estabelecidos. Os Colegiados devem ser aclamados anualmente 
com a par�cipação de pelo menos 50% dos Pontos de Ar�culação de sua esfera 
(nacional, estadual, regional), podendo ocorrer em qualquer instância delibera�va 
prevista neste Regimento. Os colegiados se dividem nas seguintes esferas:

1.5.1.1. Agência de Cooperação Internacional – Colegiado que reúne Pontos de 
Ar�culação La�nos e Pontos Parceiros Internacionais convidados a compor o colegiado. 
É responsável por gerir e ar�cular polí�cas de redes focadas no âmbito 
la�no-americano. É formado por pelo menos 5 (cinco) membros de Pontos de 
Ar�culação Nacional (PAN) do Brasil e integrantes de Pontos La�nos e Parceiros 
Internacionais indicados pelo PAN e/ou pontos de ar�culação da rede. Para par�cipar, é 
necessário que os integrantes façam parte do Ponto de Ar�culação Nacional e que eles, 
após se autoindicarem, sejam aclamados pelos membros do colegiado em alguma 
instância delibera�va nacional.

1.5.1.2. Ponto de Articulação Nacional – Instância delibera�va, composta de membros 
de Colegiados Estadual/Regionais e Temá�cos, com no mínimo 1 (um) integrante de 
cada estado/região e 1 integrante de cada Frente Temá�ca. Des�na-se a gerir e 
chancelar ações de âmbito nacional e a mediar conflitos entre si. Para par�cipar, os 
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integrantes devem se autoindicar em quaisquer instâncias delibera�vas regionais ou 
temá�cas e ser aprovados pela plenária presente. Após isso, para se manterem no 
colegiado, eles devem atender às respec�vas agendas de trabalhos, comparecendo a 
reuniões delibera�vas e outras ações definidas e encaminhadas pelo PAN.

1.5.1.3. Ponto de Articulação Regional ou Colegiado Regional – Instância delibera�va, 
composta de membros das Casas Fora do Eixo e de integrantes de Pontos Fora do Eixo da 
região autoindicados e aclamados em qualquer instância delibera�va regional prevista 
neste Regimento.

1.5.1.4. Ponto de Articulação Estadual – Instância faculta�va, delibera�va, composta de 
membros das Casas Fora do Eixo e de Pontos Fora do Eixo da região autoindicados e 
aclamados em qualquer instância delibera�va prevista neste Regimento.

1.5.1.5. Ponto de Articulação Municipal – Instância delibera�va, composta de pelo 
menos 1 (um) membro de cada Ponto Fora do Eixo, autoindicados e aclamados em 
qualquer instância delibera�va prevista neste Regimento.

Parágrafo único – Qualquer divergência ligada a possíveis parcerias locais devem ser 
reportadas e deba�das 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 úl�mo 
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 par�cipar de reuniões e ambientes delibera�vos 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 par�cipar como 
ouvintes das reuniões referentes às instâncias delibera�vas 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.

1.6. Instâncias Delibera�vas
As instâncias delibera�vas são aquelas onde e quando são tomadas resoluções sobre 
temas relacionados ao Fora do Eixo.

1.6.1. São instâncias deliberativas

1.6.1.1. Reuniões Gerais Virtuais
O Fora do Eixo pode se reunir por solicitação de qualquer um dos Colegiados, Frentes 
Temá�cas, Simulacros, Mediadoras e/ou Produtoras e deve ser convocado pelas listas 
oficiais do Fora do Eixo.
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1.6.1.2. Congresso Fora do Eixo
Instância máxima delibera�va presencial de realização anual que tem como obje�vo 
debater, nivelar e encaminhar questões, bem como �rar as resoluções para 
planejamento anual da rede.

I – Etapas Regionais – São etapas delibera�vas e preparatórias que acontecem nas 
regionais Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, com obje�vo de nivelar o conhecimento, indicar novos cole�vos ao Ponto 
Fora do Eixo, debater questões regionais e encaminhar propostas para a etapa Nacional.
II – Etapa Nacional – É a etapa delibera�va em que são definidas as diretrizes 
norteadoras do planejamento anual da rede. Essa etapa conta com a par�cipação de 
todos os Pontos Fora do Eixo, Casas e Pontos Parceiros (caso queiram par�cipar). Caso 
algum cole�vo não par�cipe sem apresentar jus�fica�va plausível em alguma reunião 
geral delibera�va, este poderá perder sua chancela de Ponto Fora do Eixo, par�cipando 
apenas de sua Rede Estadual/Regional como um Ponto Parceiro. A operacionalização da 
produção fica sob responsabilidade compar�lhada do Ponto Fora do Eixo anfitrião e do 
Ponto de Ar�culação Nacional.

1.6.1.3. Imersões Fora do Eixo
Instância delibera�va presencial, de realização anual, que conta com a par�cipação de 
todos os Pontos Fora do Eixo ligados ao tema ou região de cada imersão. As imersões 
são ges�onadas pela Universidade Livre Fora do Eixo e são agendadas pelas respec�vas 
frentes/colegiados estaduais/regionais.

1.6.2. Do funcionamento das Instâncias

1.6.2.1. Delegação nas Reuniões
Qualquer integrante dos Pontos Fora do Eixo pode par�cipar das reuniões como 
Delegado, não havendo limite máximo de número de integrantes por cole�vo presente. 
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.

1.6.2.2. 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.

1.6.2.3. Definição da(s) Pauta(s)
As propostas de pauta devem ser enviadas pelo Colegiado Estadual/Regional e/ou 
Temá�co, responsáveis pela moderação da reunião para as listas oficiais de e-mails e 
Facebook do Fora do Eixo.
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1.6.2.4. Deliberações
Deliberações são validadas em todas as reuniões buscando-se sempre o consenso entre os 
cole�vos. 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.

1.6.2.5. 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 deba�dos e encaminhamentos. As atas serão compar�lhadas para análise do 
conteúdo e poderão ser alteradas após o envio, mediante apresentação de jus�fica�va. 
Todas elas serão arquivadas na Wiki Fora do Eixo ou no documento de Atas Permanentes 
da respec�va frente e/ou simulacro.

1.6.2.6. Participação de Convidados/Observadores
Qualquer indivíduo pode par�cipar das Reuniões Ordinárias descritas como observador. 
Fica a cargo da Plenária conceder ou não ao observador o direito a fala e/ou voto, 
quando requisitado.

1.7. Organização Estrutural
A organização estrutural do Fora do Eixo é representada pelas redes temá�cas, 
simulacros e redes produtoras. Veja mais detalhadamente no modo de organização.

1.7.1. Redes Temáticas
As Redes Gestoras Temá�cas são os núcleos com agentes do FdE e externos à rede que 
representam as linguagens ar�s�cas, culturais e sociais adotadas pela rede que aglu�nam 
agentes culturais e concebem projetos para serem implementados na rede. As Redes 
Temá�cas têm o papel estratégico de definir a atuação do Fora do Eixo e de mobilizar 
novos agentes de forma permanente. São elas:

1.7.1.1. Música – Rede que reúne ar�stas, bandas, profissionais e parceiros em geral 
focados no desenvolvimento do cenário musical.

1.7.1.2. Clube de Cinema – Rede de realizadores, cineclubistas, ar�stas, VJs e parceiros 
em geral focados em desenvolver o cenário do audiovisual.

1.7.1.3. Palco – Rede de ar�stas, diretores, realizadores e parceiros em geral focados em 
desenvolver o cenário das artes cênicas.

1.7.1.4. Fora do Eixo Letras – Rede de ar�stas, escritores, editores e parceiros em geral 
focados em desenvolver o cenário literário.

1.7.1.5. Poéticas Visuais – Rede de ar�stas visuais, fotógrafos, designers e parceiros em 
geral focados em desenvolver o cenário das artes visuais.
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1.7.1.6. Banco de Cultura – Rede dedicada às ações relacionadas às diversas formas de 
sustentabilidade. A Ecosol Cole�va se dedica a ar�cular grupos, agentes e inicia�vas na 
perspec�va da Economia Solidária, economia do comum, cole�va, do conhecimento, 
entre outras. A frente dialoga com bancos comunitários, bancos do futuro, fórum de 
Economia Solidária, etc.

1.7.1.7. Partido da Cultura (PCULT) – Rede responsável pela ar�culação polí�ca por 
meio da e para a Cultura, aglu�nando diversos agentes da cadeia produ�va ar�s�ca, 
social e cultural na perspec�va de incluir a cultura no centro do debate polí�co do Brasil 
e buscando novas formas de se fazer polí�ca.

1.7.1.8. Universidade da Cultura (UNICULT) – Rede responsável pela ar�culação de 
formação livre, meio da e para a cultura, aglu�nando diversos agentes da cadeia 
produ�va ar�s�ca, social, educacional e cultural na perspec�va de incluir o método de 
formação livre no centro do debate educacional.

1.7.1.9. NINJA (Narrativas Integradas de Jornalismo e Ação) – Rede responsável pela 
ar�culação da comunicação livre, através de variadas plataformas, em suas mais 
diversas linguagens, aglu�nando comunicadores, jornalistas, blogueiros, midia�vistas, 
veículos comunitários, entre outros. Dialoga com outras redes de comunicação, assim 
como o Fórum Mundial de Mídia Livre.

1.7.1.10. No Ambiente – Rede de a�vistas, permacultores, ambientalistas e parceiros 
em geral, focados em desenvolver prá�cas e debater conceitos rela�vos ao tema 
socioambiental.

1.7.1.11. Hacker Fora do Eixo  – Rede de a�vistas, desenvolvedores, cibera�vistas e 
parceiros em geral, focados em desenvolver prá�cas e debater conceitos rela�vos ao 
tema das tecnologias livres.

1.7.1.12. Esporte Fora do Eixo – Rede de espor�stas, gestores, profissionais e parceiros 
em geral, responsáveis pela ar�culação do esporte, aglu�nando diversos agentes da 
cadeia produ�va na perspec�va da inovação de prá�cas e polí�cas 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 Redes Temá�cas e as Redes Produtoras. São eles que elaboram os 
mecanismos de sistema�zação, mapeamento, pesquisa, concepção, execução, 
sustentabilidade, mobilização, ar�culação, comunicação e dinâmica entre os indivíduos 
e as coordenações ins�tucionais do FdE, democra�zando 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 temá�cas quanto das Frentes Produtoras do 
Circuito. São Simulacros:
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2.1.1. Banco Fora do Eixo – Responsável pelas ações de sustentabilidade da rede, 
administra e organiza ações como mapeamentos, diagnós�cos, pesquisas, planos de 
trabalho e comerciais, projetos, fundo, caixas cole�vos, moedas complementares e fluxo 
entre as diversas frentes no que tange às decisões acerca dos projetos e a�vidades a 
serem executadas. Essa frente é dividida entre os núcleos de:
– Pesquisa e Mapeamento
– Projetos
– Negócios
– Fundo
– ACL (Arranjo Cole�vo 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 ar�culação polí�ca, concepção e 
elaboração de estratégias junto às frentes da rede, ampliando o link entre as redes e os 
parceiros externos. O par�do deve trabalhar a manutenção do equilíbrio da dinâmica de 
grupo a par�r 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 a cole�vos 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 perspec�va de trabalhar o mercado e a ação 
polí�ca 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 alterna�vas de 
sustentabilidade da rede e consolidando a cadeia produ�va 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 
ins�tucionais 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. Universidades Fora do Eixo

3. Redes e Frentes Produtoras
As Redes Produtoras são as principais responsáveis pela execução dos trabalhos 
demandados pelas Redes Temá�cas do FdE. São elas que convertem a idealização de um 
projeto no papel para a prá�ca, transformando as ideias em realidade. As Redes 
Produtoras são fontes de produção do trabalho (card) necessário para suprir as demandas 
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das Redes Temá�cas e dos parceiros integrados ao sistema, atendendo à cadeia produ�va 
cultural local. Cada Rede Produtora se relaciona diretamente com uma ou mais Redes 
Temá�cas e/ou Simulacros e pode transversar com todas elas.

3.1.1. Eventos Fora do Eixo – Núcleo de produção de eventos, apresentações ar�s�cas e 
turnês da rede como Fes�val Fora do Eixo, Grito Rock, Encontros Regionais Fora do Eixo, 
Congresso Fora do Eixo, Noites Fora do Eixo, Tour FDE, Semana do Audiovisual (SEDA), etc. 
Essa rede produtora es�mula a produção de a�vidades nos Pontos Fora do Eixo que 
garantem as vitrines e plataformas de circulação, produção, formação, distribuição e 
comercialização ar�s�ca da cadeia produ�va cultural.

3.1.2. Agência Fora do Eixo – Rede de ar�stas, gestores e agentes culturais responsáveis 
pelos trabalhos de circulação dos ar�stas na criação de rotas, catálogo, editais, 
fechamentos de shows, espetáculos, propostas comerciais, marketing e qualquer 
demanda referente à organização da carreira ar�s�ca na rede. A Frente também 
potencializa a criação de núcleo afim em cada Ponto Fora do Eixo.

3.1.3. Fora do Eixo Distro – Rede responsável pelos trabalhos de distribuição e 
comercialização de produtos em lojas fora do eixo (�sica 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 promove 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 
técnica ar�s�ca da rede. A TECA também é responsável por es�mular o fluxo de materiais 
e tecnologias da área, obje�vando 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 Compar�lhamento 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 ar�stas, 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 FdE.
– Direito de usar a chancela.
– Direito de voz e de voto em todas as instâncias delibera�vas (reuniões ordinárias,
   extraordinárias e Congresso Fora do Eixo, como descrito no item 6).
– Direito a par�cipação e gestão em todos os projetos encaminhados pelo FdE.
– Direito de acesso ao Fundo Nacional, na forma do regulamento próprio.
– Direito ao acesso à gestão nacional (Casas Fora do Eixo, Pontos de Ar�culação Nacional
   e outros) do FdE.
– Direito à u�lização da Hospeda Cultura do FdE.
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5. 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 ins�tucionais nas redes sociais e a lista de 
e-mails – para não alegar desconhecimento quanto aos processos do FdE, en�dades 
parceiras e afins.
– Fomentar o surgimento de outros Pontos Fora do Eixo.
– Comparecer ao Congresso Fora do Eixo Regional e Nacional com pelo menos 1 representante.
– Veicular a logo do Fora do Eixo nas peças gráficas desenvolvidas pelos Pontos.
– Endossar as decisões tomadas nas instâncias delibera�vas.
– Par�cipar dos debates nos ambientes delibera�vos virtuais ou presenciais, conforme 
descrito no item 6.
– Democra�zar o acesso a todas as planilhas e projetos ligados ao Ponto, criando seus 
respec�vos TECS.
– Estar em consonância com a Carta de Princípios e o Programa Fora do Eixo vigente.

6. Da Inserção, Renovação e Exclusão de Pontos Fora do Eixo

6.1. Inserção
Cole�vos representa�vos e atuantes nos segmentos da cultura poderão solicitar sua 
entrada oficial ao Fora do Eixo, desde que atendam aos 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.

6.1.1. Avaliação da Solicitação
O cole�vo 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 delibera�vas on-line 
presenciais.

6.2. Renovação da chancela
Para efetuar a renovação do direito de uso da chancela, o Ponto Fora do Eixo deve 
par�cipar do Congresso Fora do Eixo Regional e/ou Nacional.

6.3. Da Desadesão de Pontos Fora do Eixo
Serão excluídos do Fora do Eixo e perderão os direitos de uso da chancela os cole�vos que:
– Não respeitem os itens descritos na Carta de Princípios.
– Não respeitem os itens descritos neste Regimento.
O Ponto Fora do Eixo só poderá ser excluído nas instâncias delibera�vas.
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7. Da Comunicação
As instâncias referidas contemplam as plataformas de comunicação interna e externa do Fora 
do Eixo.

7.1. Comunicação Interna

7.1.1. Grupo de E-mails
– São ferramentas de comunicação direcionadas para encaminhamento de produção. Lista de 
produção que trata de encaminhamentos relacionados a projetos e outros fluxos produ�vos 
que envolvam equipes referidas ao grupo. Importante disciplina em relação à manutenção de 
temas em tópicos já abertos.
– São moderadores do grupo de e-mail Cole�vo Fora do Eixo (coletivo-fora-do-eixo@googlegroups.com) pelo 
menos um delegado de cada Colegiado Regional.
– Não será permi�do o envio de e-mails puramente publicitários para o grupo de e-mail 
cole�vo Fora do Eixo (cole�vo-fora-do-eixo@googlegroups.com), devendo estes ser 
direcionados para o grupo de Facebook do Fora do Eixo (h�p://on.�.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.

7.2. Comunicação Externa

7.2.1. 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.

7.2.2. Delegação
Em caso de necessidade de representação do Circuito Fora Eixo em eventos, fes�vais, congressos, 
fóruns, comissões e outros, o delegado será definido pela Universidade Livre Fora do Eixo. 

8. Do Fundo
O Fundo Nacional Fora do Eixo tem como obje�vo fomentar o desenvolvimento e a 
estruturação dos Pontos Fora do Eixo, na busca da sustentabilidade da rede. Através da 
construção de um “caixa cole�vo nacional”, o Fundo deverá atender a 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, colabora�vidade, 
associa�vismo, 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.
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