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INTRODUÇÃO 

 A proposta deste trabalho é analisar a relação da mídia radical 

alternativa (Downing 2003) com as ações coletivas na contemporaneidade, 

especialmente as ações protagonizadas por jovens inseridos em grupos 

autônomos na rede de movimentos anti-capitalistas. Para isso realizamos um 

estudo de caso das atividades dos coletivos brasileiros da rede Indymedia.  

 O tema foi escolhido por minha proximidade com o movimento pela 

democratização dos meios de comunicação, onde atuo junto ao coletivo do 

CMI Florianópolis e na Rádio de Tróia, uma rádio livre gestada horizontalmente 

onde passo horas agradáveis de desobediência civil. 

 Uma outra forte influência para escolha do tema foi à necessidade de 

abordar um tema que estabelecesse pontos comuns, entre uma escolha 

subjetiva e discussões com os instrumentos teóricos e metodológicos, 

apreendidos ao longo do curso de bacharelado em ciências sociais. 

 A pequena contribuição desta pesquisa consiste em dar visibilidade as 

experiências da utilização de comunicação midiática pelos movimentos sociais 

e grupos autônomos pós-Seattle, onde as táticas de democratização da mídia 

adquirem novos elementos fortemente ligados ao princípio de autonomia 

política herdados da experiência zapatista  e sua guerrilha informacional.  

 Para realização deste trabalho durante o segundo semestre de 2003 e 

primeiro semestre de 2004 tive oportunidade de acompanhar a formação do 

coletivo do CMI Florianópolis a formação da rede brasileira de rádios livres no 

Encontro de Rádios Livres, em novembro de 2003, Campinas. Acompanhei no 

trabalho de campo o Encontro de Grupos Autônomos, em São Paulo, os 
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protestos contra o aumento das passagens de ônibus em Florianópolis e o 

Ourmedia & Nuestros Meios, encontro de ativistas e pesquisadores da 

comunicação em Porto Alegre, em julho de 2004, em Porto Alegre. 

  O registro destas experiências estão não só no corpo do texto, mas 

também, nas fotos e cartazes anexados na contra página do trabalho, uma 

forma de catalogar o material e disponibilizá-lo para que o mesmo sirva para 

novas pesquisas.     

 Apesar do pouco ou nenhum recurso provindo da universidade e do 

Departamento de Ciências Sociais, uma lacuna que acompanha a exigência da 

pesquisa no curso de graduação, o trabalho de campo nestes lugares foi muito 

importante para perceber as especificidades dos pesquisados, pois, tratando-

se de uma pesquisa no universo das redes sociais e técnicas no Brasil, onde 

as desigualdades de acesso aos meios de produção da informação acentuam-

se conforme a região, uma analise apenas documental seria insuficiente para a 

abordagem que se pretendeu estabelecer nesta pesquisa. 

 As primeiras entrevistas com os voluntários e voluntárias da rede 

Indymedia foram feitas no Encontro de Rádios Livres, na UNICAMP, em 

Campinas. Neste encontro além de conhecer as rádios livres espalhadas nas 

universidades do sul e sudeste, pudemos acompanhar também uma 

transmissão da ARLA, Área de Rádios Livres da América, uma transmissão 

especial de várias rádios do continente americano, interligadas pela Internet, 

transmitindo os acontecimentos dos protestos contra a Reunião Ministerial da 

Área de Livre Comércio da Américas, em Cancun, no México.  

Ainda em Campinas, acompanhamos o primeiro contato efetivo dos 

voluntários e voluntárias da rede CMI Brasil com as pessoas interessadas em 
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montar um coletivo do CMI em Florianópolis.  

 Em São Paulo no Encontro de Grupos Autônomos em 7 e 8 de fevereiro 

de 2004, em São Paulo, pudemos acompanhar temas relacionados ao ativismo 

na América Latina no depoimento de dois voluntários do CMI que foram 

conhecer os movimentos sociais e as fábricas ocupadas pelos trabalhadores 

na Argentina e a discussão sobre comunicação livre com a presença de rádios 

livres, grupos autônomos como o Ação Local por Justiça Global, Crítica Radical 

e o Ativismo ABC. 

 No fim de junho de 2004, em decorrência dos protestos contra o 

aumento das passagens, acompanhamos como o CMI é apropriado pelos 

movimentos populares. Foram dez dias de uma intensa movimentação política, 

e de troca de experiências entre ativistas e mídia alternativa. 

Nestes dias as atividades de pesquisa estavam totalmente voltadas para 

pesquisa ação, não havia uma imediata separação entre o ativismo e a 

atividade de pesquisa. Essa separação foi ocorrer após a resolução do conflito, 

na análise do material produzido pelo CMI Florianópolis nos dias das 

manifestações. 

 Finalmente, a ultima inserção a campo fora de Florianópolis foi no 

Encontro da Rede de ativistas e estudiosos de comunicação  Ourmedia e 

Nuestros Meios, onde estivemos em contato com voluntários e voluntárias da 

rede na só do Brasil, como da Argentina, Uruguai e Estados Unidos. 

   Uma das preocupações que mantivemos, ao longo da elaboração do 

trabalho, foi de não só analisar as atividades, mas de tornar presente ao longo 

do corpo do texto as “falas” dos sujeitos pesquisados. Para isso utilizamos um 
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questionário semi-estruturado entrevistando os voluntários e voluntárias da 

rede CMI no Brasil em Porto Alegre, São Paulo, Goiânia e Florianópolis. A 

opção pela utilização do questionário como instrumento metodológico, foi a 

possibilidade de trabalhar no campo com uma mobilidade maior com os 

sujeitos da pesquisa.  

 Além das entrevistas muitas conversas informais com os sujeitos da 

pesquisa serviram para confrontação dos dados posteriormente. Utilizei-me 

também de entrevistas em vídeo, que não serão apresentadas ainda, pois 

farão parte de um projeto posterior de produzir um vídeo sobre as atividades da 

rede CMI.   

Artigos, vídeos, áudios e trabalhos acadêmicos foram disponibilizados 

pelos próprios voluntários e voluntárias da rede Indymedia, boa parte deste 

material encontra-se disponível na Internet. Algumas pessoas da rede CMI 

Brasil que foram entrevistadas são pesquisadores no campo da comunicação 

ou das Ciências Sociais, fator que me auxiliou para que me concedessem 

entrevistas.  

 O diário de campo foi muito importante no momento de elaboração do 

texto. Todos os pequenos gestos e ênfases nas expressões dos voluntários e 

voluntárias deixava lá registradas Estas anotações sobre a comunicação 

corporal serviram para perceber as intenções não explícitas estavam presentes 

nos depoimentos, tendo em vista que a interpretação gestos e entonações são 

de interpretação do pesquisador e por isso devem ser mediadas por critérios 

metodológicos e éticos.  

Ao longo do corpo deste trabalho serão levantadas duas hipóteses que 
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são: 

1. A mídia radical de modelo auto-getionário, permite que a 

democratização dos meios de comunicação vá além da troca de 

conteúdo e das mensagens. 

2. A desconfiança da juventude com a Realpolitick, e as categorias 

visibilidade e latência de Melucci (1999) são fatores que determinaram o 

surgimento e crescimento da rede Indymedia no Brasil.  

 O trabalho está dividido em três capítulos: 

 No capítulo I expusemos, as considerações de teóricas de Antonio 

Rubim (1992,1993 e 1995) sobre o papel da comunicação mídia na 

contemporaneidade. O autor nos auxilia na compreensão da sociedade 

firmando que sociabilidades contemporâneas são estruturadas e ambientadas 

pela comunicação midiatizada, sem conceder um poder superlativo aos meios 

de comunicação de massa e realizando uma pesquisa onde foca como a 

comunicação midiática constitui um campo que possuí suas especificidades e 

conflitos, desta forma, ultrapassando a analise baseadas apenas de conteúdo 

das mensagens emitidas. 

O Capítulo II trago as considerações de Downing (2002) sobre a teoria 

da mídia radical alternativa. O teórico inglês radicado nos Estados Unidos 

produziu um vasto trabalho teórico e de pesquisa de campo acerca da 

apropriação pelos movimentos emancipatórios da comunicação midiática e seu 

uso de forma radical. Ainda no Capítulo II estão expostas as considerações 

teóricas de Melucci (1999) sobre as ações coletivas na contemporaneidade, e 

de Negt e Kluge (1999) sobre a política na modernidade no seu livro O que há 
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de político na Política? 

  O Capítulo III é dedicado ao estudo de caso sobre as atividades do 

Centro de Mídia Independente, que é parte da rede Indymedia, uma rede 

mundial de produtores e produtoras de mídia formada em 1999 para cobrir as 

manifestações contra a Organização Mundial de Comércio, na cidade de 

Seattle, nos Estados Unidos.  A rede Indymedia espalhou-se junto com as 

manifestações anti-capitalistas, anti-globalização corporativa nos cinco 

continentes e em mais de cem países.  
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1  COMUNICAÇÃO E POLÍTICA 

Para pensar as ações coletivas e suas relação com os veículos de mídia 

radical foi preciso expandir os referenciais teóricos para alem da sociologia 

política. Procurei utilizar autores da teoria da comunicação e dos estudos 

culturais, que procuram em seus trabalhos explicar a mídia e sua relação com 

a política contemporânea. 

Antes mesmo de entrar nas considerações teóricas sobre a mídia radical 

alternativa e sua relação com as ações coletivas na contemporaneidade, é 

preciso considerar as complexas relações da comunicação midiática e a 

política forjada pela mídia convencional. Até mesmo para não reduzir a 

expressão mídia a uma atividade de dominação ideológica ou reduzir a 

comunicação a uma condição supra-estrutural.   

A presença da mídia em nossas vidas de forma tentacular, onipresente, 

entrelaçando a realidade física e virtual está escrita no conceito de idade mídia, 

ou seja, “a compreensão da contemporaneidade como uma sociedade 

estruturada e ambientada pela comunicação, em suas profundas ressonâncias 

sobre a sociabilidade contemporânea em seus diversos campos (Rubim 2000 

p.79)”. 

1.1 A COMUNICAÇÃO COMO ESTRUTURA E AMBIENTE.  

Para pensar as mutações da política na contemporaneidade temos que 

levar em consideração à capacidade de construção e distribuição das mais 

diversas formas simbólicas pelos meios de comunicação de massa. A 

experiência produtora principal da cultura, não está restrita a experiência in 
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loco na comunidade, as pessoas experimentam a quebra da noção de espaço 

e tempo, através da comunicação midiática, essa experiência regulada por um 

campo próprio, atinge a todos os campos sociais.   

 Por isso Rubim (2000) tece uma interlocução crítica com o marxismo, 

pois este pensamento concede um lugar supra-estrutural para a comunicação, 

quase sempre assimila com as noções de ideologia, veículos ideológicos 

(Gramsci) e veículos ideológicos de estado (Althusser).  

 Segundo Rubim, "a condição supra-estrutural ainda que condicionada ao 

social, supõe sempre, em ultima instância, conformada pela conjunção entre 

forças produtivas e relações de produção, em termos marxistas (Rubim 2000 

p.80)". 

Para o autor é indispensável pensar a mudança que o capitalismo sofreu 

na passagem de uma concorrência baseada nos preços, que realizava a 

transformação do produto em mercadoria pela via do mercado, para a fase 

monopolista do capitalismo, na qual as marcas governam a concorrência. 

Agora em tempos neoliberais de endeusamento do mercado, paradoxalmente 
torna-se impossível a metamorfose do produto em mercadoria somente 
recorrendo ao mercado, em sua concepção clássica de um capitalismo 
concorrencial. A publicidade e a marca - com o seu poder... - adquirem o status 
essencial de viabilizadores desta metamorfose, componentes inerentes ao 
mercado do capitalismo tardio. Pode-se afirmar, sem medo de errar, que sem 
publicidade e marca, portanto, sem comunicação, em situações normais da 
vida capitalista, um produto não pode se transformado em mercadoria. Por 
conseqüência, a realização do valor e a própria reprodução capitalista 
encontra-se comprometidas em um patamar comunicacional (Rubim 2000 p. 
81). 

A jornalista canadense Naomi Klein de forma alguma foi exagerada 

quando afirma que a evolução da marca (logo) do mundo corporativo, não é 

tanto o produto, mas o consumidor que tem a marca.  
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O que se quer não é tanto muitos consumidores, mas uma tribo de fiéis que 
seguirão sua empresa, sua marca, como se seguissem a banda de rock 
predileta (...)  A idéia é que você ressoe com espírito de uma época, e você 
está sempre vasculhando a cultura atrás da nova idéia, a idéia mais 
ressonante (Klein 2003 p. 175).   

 Adorno e Horkheimer, já na década de 40, enunciavam seu conceito de 

indústria cultural, como a produção da cultura pela dinâmica de produção do 

capitalismo, conceito que segundo Antônio Rubim tem sido muitas vezes mal 

compreendido. 

(...) em seu cerne, denuncia (no conceito de indústria cultural) a 
preponderância da lógica da mercadoria e a conseqüente subordinação a ela 
da lógica especificamente cultural, configurando assim uma produção 
(capitalista) de bens simbólicos. Isto é, aponta a expansão do capitalismo, 
agora não mais limitado a produzir bens materiais, como a acontecia desde do 
século XVII, mas cada vez mais incorporando setores significativos de bens 
simbólicos (...) (Rubim 2000 p. 81). 

Segundo Antônio Rubim (2000), para percebermos a noção estrutural da 

mídia na nossa sociedade tem que ligá-la ao universo das redes que dão 

suporte ao transito globalizado do capital. Estamos nos referindo neste caso 

mais precisamente a rede técnica-científica informacional que suprime o 

espaço tempo e constitui uma nova estrutura social da Era da Informação que 

o Manuel Castells chama de sociedade em rede. 

Sociedade em rede, pois é, constituída de redes de produção, poder e 
experiências, que constroem a cultura da virtualidade nos fluxos globais aos 
quais transcendem o tempo e espaço. Nem todas as dimensões das 
instituições seguem a lógica da sociedade em rede, do mesmo tempo que as 
sociedades industriais por um longo tempo abrigaram por um longo tempo 
muitas formas pré-industriais de existência humana. Mas todas as sociedades 
da Era da Informação são, sem dúvida, penetradas com diferentes intensidade 
pela lógica difusa da sociedade em rede, cuja expansão dinâmica pouco 
absorve e supera as ordens sociais preexistentes. (Castells 1999, p. 427). 

Para Castells (1999, p.148-149) a economia informacional/global é 

capitalista, sua norma continua sendo a produção pelo lucro e a apropriação 

privada dos lucros com base nos direitos à propriedade. O autor identifica os 

detentores dos direitos à propriedade em três níveis: no primeiro nível estão os 
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acionistas das empresas, os proprietários familiares e os empresários 

individuais; em um segundo nível encontra-se a classe administrativa que 

controlam os bens de capital em nome dos acionistas. No terceiro nível 

colocado como característica fundamental da era da informação identifica o 

processo de apropriação dos lucros pelo capital que diz respeito ao à natureza 

dos mercados financeiros. Este processo é facilitado pelo informacionalismo, 

que invalida o conceito de espaço e tempo mediante aos meios eletrônicos 

capazes de fazerem previsões e analises de investimentos pelo mundo inteiro 

em poucos segundos, movimentando o capital constantemente. Os novos 

programas de gerenciamento financeiro permitem que se colonize o futuro, em 

suas possíveis alternativas, vendidos esse como patrimônio imaterial e direitos 

das propriedades imateriais. 

Contudo, em razão de diferencial entre o montante conseguido através dos 
lucros obtidos com a produção de bens e serviços e ao valor que se que se 
pode conseguir com os investimentos financeiros, os capitais individuais de 
todos os tipos, sem dúvida, dependem da sorte de seus investimentos nos 
mercados financeiros globais, visto que o capital nunca pode ficar ocioso. 
Desse modo, os mercados financeiros globais e suas redes de gerenciamento 
são o verdadeiro capitalista coletivo, a mãe de todas acumulações. (Castells 
1999, p. 149) 

   Rubim (1995) registra a pertinência de alguns traços que marcam a 

contemporaneidade como modo singular de ser e estar no mundo. A complexa 

conjunção de espaços geográficos e eletrônicos, a convivência entre a 

presença e as vivências sem presença pela mídia, o tempo real e planetário, o 

local e o global e a realidade continua e a realidade apresentada pela mídia.  

Além destes traços que se apresentam como conformadores da 

sociabilidade contemporânea que coloca em evidência a comunicação como 

atividade estruturante, o autor, afirma que a comunicação não só figura como 

estrutura, mas também, como expressivo ambiente que envolve o mundo e 
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todo tecido social que são visíveis da:  

• Expansão quantitativa da comunicação, principalmente em sua 

modalidade midiatizada; 

• Diversidade das modalidades de mídias presentes no espectro 

societário, das modalidades diferenciadas de mídias existentes e da sua 

história recente de proliferação; 

• Da mediação que realiza, tornando-se o modo dominante de conhecer a 

realidade, a vida e o mundo; 

• A presença e a abrangência das culturas midiáticas como circuito 

cultural, que organiza e difunde valores, ideários, etc.; 

• Dominância e sobrepujamento da cultura midiatizada sobre os outros 

circuitos culturais existentes, a exemplo do escolar-universitário, do 

popular; 

• Ressonâncias sociais da comunicação midiatizada sobre a produção da 

significação (intelectiva) e da sensibilidade (afetiva) sociais e individuais; 

• Prevalência da mídia como esfera de publicização (hegemônica) na 

sociabilidade estudada, dentre os diferenciados "espaços públicos" 

socialmente existentes, articulados e concorrentes. Tal prevalência pode 

ser constatada através de estudos acerca das modalidades de 

publicização e suas eficácias; 

• Mutações espaciais temporais provocadas pelas realidades midiáticas, 

na perspectiva de forjar uma vida planetária e em tempo real; 
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• O crescimento de setores voltados para a produção, circulação, difusão 

e consumo de bens simbólicos, alem do aumento de trabalhadores da 

informação, da produção simbólica no conjunto da população 

economicamente ativa; 

Para o autor todas essas facetas devem permitir a mensuração e gradação 

deste ambiente, onde a comunicação tece a noção de estar-no-mundo-no-

espaço e tempo presente, alem de aprofundar a sua radicalidade nos próximos 

anos. 

1.2 SOCIABILIDADE CONTEMPORÂNEA 

 Antônio Rubim (1995), nos mostra que a comunicação não só estrutura 

e ambienta a contemporaneidade. Como ela afeta a configuração da 

sociabilidade, marcada pelos espaços eletrônicos, a televivência e a 

globalização. Que podem ser compreendidas em: 

• Espaços Eletrônicos: iniciados com a revolução das comunicações em 

rede emergem como um registro desmaterializado, como espaços sem 

território, mas permitem virtualizações e atualizações continuas; 

• Televivência: viabilizada pela mídia, pode ser definida como uma 

vivência a distância, deslocada do lugar desprovido da presença, como 

a capacidade de vivenciar um ausente tornado (simbolicamente) 

presente, em tempo real, através dos signos;  

• Globalização: Caracterizada pela cotidiana disponibilização de um fluxo 

de signos e sentidos de uma extração global e não apenas local como 

antes.  
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Segundo o autor, tais marcas disponibilizadas pela mídia em conjunção 

com os fluxos de signos anteriormente colocados em momentos da história, 

agem na atualidade produzindo um entrelaçamento que varia entre a 

complementação e o conflito. 

Uma dessas marcas desse entrelaçamento, que Rubim (1995) sugere, é a 

noção de glocalidade como a permeação cotidiana, da bricolagem da 

convivência que pressupõe sempre a presença e local e a televivência, uma 

vivência à distância, propiciada pela mídia em rede. As convergências tensas 

entre os traços que marcam a atualidade denominam uma sociabilidade 

contemporânea que implica em redefinições espaciais e temporais. Porém, o 

estar no mundo implica em perceber aonde o novo patamar da atualidade se 

hibridiza com a informação direta vinda da localidade e da temporalidade. 

Rubim formula a noção de telerrealidade para distinguir da realidade 

tradicionalmente concebida pela presença, proximidade, convivência e 

localidade. A nova formação da realidade, possibilitada pelos espaços e 

tempos integrados pela rede eletrônica e associados às noções de 

desterritorialização, globalidade e distancia, como uma televivência em tempo 

real. 

A televivência faz a realidade sofrer uma mutação em que as experiências 

vividas in loco aparecem como não mais satisfatórias. A simultaneidade da 

experiência vivida e da experiência contemporânea, para o autor, têm como 

conseqüência imediata a quebra das fronteiras entre o imaginário e o real 

produzida, enfaticamente, na modernidade iluminista, que borra-se com os 

jogos de linguagens; interpretações e imagens.  
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Como a dialética da razão iluminista, ao invés de eclipsar o mito, 
desmistificando-o, colocou-se ao seu serviço, ela terminou por mistificar a 
razão, particularmente em sua forma ciência, e a construir, através dos 
dispositivos sócio-tecnológicos, a mais potente fábrica de mitos produzida na 
modernidade, em sua fase tardia: a industria cultural. (Rubim 1992 p. 70) 

Estamos em uma sociedade em que a sociabilidade não está apenas 

alicerçada por um tipo único de pertencimento, local e temporal. A mídia 

perpassa toda história da existência humana pelas práticas forjadas pela 

modernidade e pelas eras pré-modernas. Na verdade as duas realidades estão 

colocadas apenas analiticamente separadas "elas são vivenciadas como 

realidade una e contemporânea (Rubim 1995, p.87)". 

A atual forma de sociabilidade desloca, segundo Rubim, o “existir” e o 

“existir publicamente”. Não está assegurado existir publicamente apenas na 

vivência e na sociabilidade apenas comunitária, Apesar de necessária ela não 

é suficiente para garantir a existência publicizada. A existência publicizada 

compartilhada passa a ser, ela mesma, composta e problemática, 

verdadeiramente campo de luta de poder. 

A postura aqui assumida por Rubim não valoriza a telerrealidade nem 

positivamente por sua capacidade libertadora, emancipadora, democratizante 

ou instauradora das potencilizadoras das capacidades humanas, e nem 

negativamente pela suas características de controle, repressão e regressão 

como Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo atribuindo-lhe vários 

problemas em suas interpretações1. 

                                            
1 Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, marca a crítica radical da sociedade de 
consumo e a ordem midiática, para o autor a sociedade do espetáculo funda-se obre 
dois eixos a situação histórica onde a mercadoria ocupou toda vida social que está 
ligada ao espetáculo e a separação do real e da imagem inaugurada pela mídia, as 
imagens passa a ter lugar privilegiado no âmbito das representações. "O espetáculo 
não é um conjunto de imagens, mas a relação social entre pessoas, midiatizada por 
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1.3 PODER E MÍDIA 

O conceito de idade mídia presente nesta analise não pretende colocar 

um poder superlativo a comunicação midiatizada. Aceita-se a preposição de 

Antônio Rubim de que "a dinâmica dos deslocamentos de poder do campo da 

comunicação para outras esferas sociais, antes de ser resolvida previamente, 

constitui-se em objeto privilegiado de investigação. Mais do que isso, como 

premissa deste estudo descarta-se uma dominância unilateral e persistente de 

cada uma dessas esferas. Afirma-se, pelo contrário, a disputa e alternância de 

predomínios em situações dadas, em campos de força determinados (Rubim 

2000, p.89)" por isso a proposta de olhar a mídia radical alternativa e a sua 

relação com as ações coletivas. 

                                                                                                                                
imagens (Debord 1992, p. 14)". "O espetáculo não pode ser compreendido como 
abuso de um mundo da visão, o produto das técnicas de difusão maciças das imagens. 
Ela é uma weltanschauung que se tornou efetiva, materialmente traduzida. É uma 
visão do mundo que se objetivou (Debord 1992, p.14)”. Rubim (2002) em Política 
Espetáculo e Mídia afirma que a interpretação de Debord sobre o espetáculo está 
prejudicada por interpretar espetáculo com uma conotação sempre como negativa. 
Prejudicada por dois movimentos em atribuir ao espetáculo um determinismo 
econômico voltado para o capitalismo econômico mercantilista “que interdita ao 
espetáculo qualquer alternativa de realização, econômica e/ou ideológica, fora de uma 
dinâmica capitalista e suprime até mesmo a perspectiva da existência de contradições 
em seu processo de produção. O espetáculo, assim, seria sempre prisioneiro do 
capital, nunca poderia se produzir em suas zonas de fronteiras, fora de seus limites ou 
em manifesto antagonismo contra ele. O espetáculo de tal modo estaria 
comprometido com a forma mercadoria e a ideologia burguesa, que teria interditada 
qualquer possibilidade libertadora. (Rubim 2002, p.2)”O outro movimento este ligado 
à suposta contradição do real e da representação.  Que para Rubim a valorização 
positiva da experiência “direta” com o real e a desvalorização da mediação fragilizam 
a compreensão crítica da contemporaneidade, desta forma Rubim atribui três 
problemas nas formulações de Guy Debord. O primeiro foi pensar a representar a 
representação como se ela não fosse uma parte indissociável e construtora da 
realidade. O segundo foi conceber a representação com um estatuto de realidade 
menor do que do restante da realidade, vendo na continuidade presencial o estatuto da 
privilegiado da construção da realidade. O terceiro foi à possibilidade de acesso ao 
real sem mediação, inclusive das representações. 
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A comunicação midiática não pode ser analisada sob o olhar axiológico 

negativo, por construir a telerrealidade, aproximando os indivíduos de 

realidades e experiências diversas. Mas de forma crítica, percebendo que a 

concentração dos veículos e das técnicas de comunicação midiática 

distribuídos de forma desigual nas mãos de poucos proprietários e 

especialistas, onde os critérios éticos e políticos estão voltados para uma 

sociabilidade voltada para o mercado e a manutenção do poder político. 

A comunicação midiática destaca-se no social com a formação de um 

campo com instituições, forma(ta)cão e papeis especializados, o campo dos 

media que reúne uma axiologia e uma simbólica próprias como em qualquer 

campo, que não visa só organizar-se e tornar-se visível ele promete tornar 

visível todos os outros campos. 

Neste campo de legitimidade vicária ou delegada, o princípio legitimador da 
transparência da sociedade parece, portanto ter a possibilidade de realizar de 
se maneira plena na contemporaneidade. No entanto, a distinção 
monopolizadora da sua institucionalização enquanto campo social instala no 
coração do campo dos media uma tensão e conflito fundantes entre a 
transparência e a opacidade. Publicizar ou não, eis então um dos momentos 
onde se instaura uma relação de poder: um dos poderes dos media alem da 
mensagem para alem das mensagens. (Rubim 1992 p.69) 

O reconhecimento do poder dos medias, como proposto por Rubim, 

amplia a necessidade de reconhecer a política na sua necessidade de 

realização pública e a sua redefinição, com aumento significativo da 

comunicação midiatizada. O autor sugere que é preciso subordinar a 

comunicação midiatizada aos poderes e interesses da sociedade e à política 

deve incorporar a comunicação para um de seus momentos fundantes. “Ou dito 

de outra forma: a política só se realiza plenamente na contemporaneidade se, e 

somente se, tornar-se efetivamente pública” (Rubim, p.79). 
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Seguindo um caminho diferente de Rubim, não que se deva esquecer da 

necessidade do controle dos meios de comunicação em massa, no sentido de 

controle sobre a propriedade das concessões e não da censura de conteúdo. 

Na América Latina existe uma longa experiência de uma comunicação 

alternativa e popular através da radiodifusão, nas mídias impressas e mais 

recentemente na produção de vídeos e na Internet. Sem ainda deixarmos de 

mencionar ainda, as experiências de teatro, na música, na dança e artes 

plásticas insurgentes.  

O estudo da mídia radical alternativa procura compreender não só a 

ação reativa aos bloqueios da comunicação, mas as apropriações da 

comunicação midiática pelos sujeitos das ações coletivas para construírem e 

difundirem referenciais simbólicos diferenciados e possibilitarem que a 

televivência, ou mesmo o espetáculo (Debord) não estejam baseados apenas 

nas premissas do consumismo, e que questionem o modelo especializado, não 

mais como receptores, mas como produtores da própria mídia. 

As experiências práticas de apropriações da comunicação midiática 

como componentes da lutas sociais têm um caráter revolução midiática 

alicerçada em idéia de uma democracia radical e de respeito à alteridade. 

Nelas os movimentos de emancipação dos jovens, trabalhadores, mulheres, 

minorias sexuais e ecologistas encontram espaços de existência pública, não 

sendo apenas espectadores dos meios de comunicação em massa e da 

política feita esquerdas tradicionais2, incapazes da autocrítica, ou de recriar 

                                            
2 Chamo aqui de esquerda tradicionais os partidos políticos de orientação socialista e sindicatos que ao 
longo da história perderam seu caráter combativo, assimilando uma prática burocrática, corporativista e 
reformista, distanciando-se cada vez mais das camadas populares da população.   
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utopias de uma transformação social sem a tomada do poder através do 

Estado. 

O pensamento alternativo da mídia radical, dos grupos políticos 

autônomos e movimentos sociais estão dinamicamente em estado de ebulição. 

Isso não implica que a mídia radical, os grupos autônomos e os movimentos 

sociais se fechem sectariamente tornando-se uma vanguarda política, e sim, 

que baseiam sua ação em valores tais como autonomia, liberdade, apoio 

mútuo, igualdade, reciprocidade que por vezes são deixadas de lado pela 

prática das esquerdas tradicionais3. 

Para compreendê-las precisamos relacioná-las com aspectos culturais, 

sociais e políticos de sua história. Por este motivo foi preciso caracterizar a 

comunicação midiática como estruturadoras e ambientadoras da sociabilidade 

contemporânea, sem perder a noção que não é a única instituição a 

estabelecer poder na sociedade. 

A tentativa presente neste trabalho é de relacionar as ações coletivas 

contemporâneas com a rede do Centro de Mídia Independente Brasil tomando 

como base os últimos eventos desde sua formação em 1999, pensando-a não 

apenas como parte não apenas como ativismo midiático, mas dentro de um 

contexto da política na contemporaneidade.  

 

                                            
3 A história da mídia radical alternativa nos mostra a importância que tiveram estas esquerdas 
tradicionais ao longo das lutas de emancipação, é claro que muito destes momentos são discutíveis, mas 
não deixam de pertencer a categorias de experiências caracterizadas pela quebra do discurso oficial e das 
elites, como verdade inquestionável e legitimada pela mídia estabelecida. Mesmo hoje alguns setores da 
esquerda, primordialmente de base, resistem a entrar de cabeça na política como um campo de 
especialistas em disputa por seus interesses, e se aproximam dos anseios das bases populares da sociedade 
como movimentos sociais, comunidades de periferia e grupos étnicos.    
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2 TEORIA DA MÍDIA RADICAL ALTERNATIVA E DAS AÇÕES 
COLETIVAS 

Depois de uma discussão inicial, no capítulo anterior, localizando a 

comunicação como ambientadora e estruturadora da mídia nas sociedades 

contemporâneas discutiremos o conceito de mídia radical alternativa e a sua 

relação com a cultura popular, a audiência, sua organização e multiplicidade de 

formatos, o alcance de seu poder, resistência e hegemonia, e as redes e ações 

coletivas tomando como referência teórica John D. H. Downing. As idéias de 

Melucci sobre as ações coletivas na contemporaneidade e o estatuto da 

política na modernidade, a partir dos autores da segunda geração da escola de 

Frankfurt, Oskar Negt e Alexander Kluge. 

John D.H. Downing, professor no departamento de rádio, televisão e 

cinema da universidade do Texas, procura em seu livro preencher uma lacuna 

significativa sobre o tema da comunicação, fornecendo um instrumental teórico 

mais pragmático do que conceitual, revelando a urgência do ativismo da 

midiática diante dos bloqueios de expressão pública. Estes bloqueios são 

gerados por diversos setores, segundo o autor: a dinâmica capitalista, o 

silêncio do Estado4, o obscurantismo religioso e os códigos racistas e 

patriarcais institucionalizados e outros códigos hegemônicos5. 

O autor começa a desenvolver sua teoria na década 80, em plena guerra 

fria, e no calor das manifestações de ativistas ecologistas anti-nucleares e 

                                            
4 Como vimos na introdução deste trabalho, a legislação que regulamenta as concessões de rádios 
comunitárias tornou-se  mais um empecilho do que uma regulamentação a favor da democratização dos 
meios de comunicação, favorecendo o monopólio da comunicação midiática pelas grandes empresas de 
comunicação.  

5 O autor recorre em grande parte ao uso que Gramsci faz dele, será discutido ainda neste capítulo. 
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pacifistas. Downing iniciou um questionamento sobre o que parecia consenso 

entre os estudos da comunicação, a existência de apenas dois modelos 

midiáticos, o capitalista e o modelo soviético, cada modelo com seus ideólogos 

e contra-ideólogos. 

Eu estava resolvido a questionar esse consenso, assim dediquei algum tempo 
a criticar a aplicação que se dava no leste à teoria leninista dos meios de 
comunicação, bem como sublinhar o triunfalismo estúpido dos que cantavam 
(e ainda cantam!) as virtudes puras da mídia capitalista. Procurei estabelecer 
os rudimentos de uma teoria acerca da mídia radical com base em alguns 
textos de anarquistas socialistas, feministas marxistas inglesas do período e 
teóricos marxistas dissidentes na Europa Oriental. (também dediquei algum 
tempo a registrar alguns vícios típicos da mídia alternativa) (Downing 2002, p. 
26). 

Downing sugere uma noção de mídia que vai além da radiodifusão e 

incorporando, também, as manifestações de oposição ligadas à arte seu 

conceito de mídia radical alternativa diz respeito à: 

  (...) a utilização dos recursos da comunicação midiatizada em pequena 
escala, que assume diversas formas - radio, imprensa, televisão, vídeo, teatro, 
tapeçaria, muralismo, graffite, foto montagens, vestuário, gravuras satíricas, 
pornografia, cartazes, culture-jamming e Internet radical - para expressar uma 
visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas 
(Downing 2002, p. 21). 

 O autor estabelece um esboço que ajuda a diferenciar preliminarmente a 

mídia radical alternativa da mídia convencional e estabelecida (Downing 2002, 

p. 27-30): 

• Para ele não basta designar apenas como mídia alternativa6, pois 

qualquer coisa, em algum ponto, é alternativa a outra. A designação 

radical ajuda na definição da mídia de mídia alternativa, ainda com 

                                            
6 No Brasil a expressão “imprensa alternativa” tem recebido uma conotação especifica, segundo do 
Peruzzo (1999, p.120) ela designa aos periódicos que se tornaram uma opção de leitura crítica, em 
relação a grande imprensa. Lançada no mercado na década de setenta ampliando-se na década de 
noventa. São publicações de caráter político e cultural que representam os interesses da média burguesia, 
dos trabalhadores e da pequena burguesia. São espaços onde os grupos de oposição encontram 
visibilidade para condenar o regime político, seus herdeiros são a imprensa popular, a mídia radical e a 
imprensa partidária. São exemplos: o Pasquim, Versus, Extra, na década de 70 e mais recentemente a 
revista Caros Amigos e o Jornal Brasil de Fato.    
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algumas ressalvas; 

• A mídia radical pode representar idéias libertárias ou autoritárias, como 

as mídias racistas, fascistas ou fundamentalistas. Downing cita como 

exemplos, em seu capítulo sobre a mídia radical repressora que:  

(...)na revolução iraniana, os comunicados em fitas de áudio de oposição ao 
xá, que não apenas denunciavam o regime vigente, mas serviram também, 
para abrir terreno para o regime de Khomeini; os cartazes com grandes 
imagens de Mao Tsé-Tung, que uma legião de jovens seguidores espalhava 
pelas cidades a fim de escorar sua autoridade já em declínio; as campanhas 
de propaganda nazista no período que antecedeu as eleições que levaram 
Hitler ao poder; a mídia rancorosa da Klu Klux Klan; a pornografia violenta 
(Downing 2002, p. 135)". 

• A designação Mídia Radical pode incluir, em certas circunstâncias, as 

mídias de minorias étnicas, comunitárias e religiosas, dependendo do 

conteúdo e do contexto. Estas são incluídas no termo, quando servem 

para quebrar com a ortodoxia de um contexto autoritário estabelecido. 

Um exemplo encontra-se na história das rádios mineiras Bolivianas: a 

Rádio Pio XII, criada por padres canadenses, da Missão Oblata de Maria 

Imaculada, em 1959, tinha uma estrutura superior às demais rádios, seu 

estúdio e equipamentos modernos, locutores profissionais colocavam no 

ar programas prontos da Alemanha e da Holanda, e tinham como 

missão erradicar a silicose, o alcoolismo e o comunismo. A dura 

realidade dos trabalhadores das minas começam acerar os conflitos 

internos na Pio XII, e a primeira cisão se deu em 1965 pela adoção de 

varias medidas impopulares do general René Barrientos Ortunõ, 

prendendo e deportando lideres trabalhistas, proibindo o funcionamento 

dos sindicatos. No mês de maio, uma grande manifestação, foi reprimida 

e muitos mineiros foram mortos nas mãos das forcas repressoras; as 

rádios mineiras foram fechadas a tiros de metralhadoras e a única que 
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sobrou foi a Pio XII. Nesta época em fase de transformação, seus 

locutores já eram provenientes das classes populares e sua 

programação era mais voltada para educação popular. Em junho de 

1967 dá-se o massacre de San Ruan, uma resposta dos militares do 

apoio moral dos mineiros à guerrilha de Che Guevara. Mesmo acusada 

de “comunista” pelo governo, a Pio XII assume abertamente a defesa 

dos trabalhadores.  Ela sobreviveu até o golpe do coronel Hugo Benzer 

em 1971, voltou ao ar em 1973 e outra vez fechada em 1975, nunca foi 

inteiramente destruída. 

• As mídias radicais se atrapalham, na maioria dos casos, na 

profundidade de sua radicalidade, atrapalhando-se com a eficácia de 

sua expressão que se afastam do espectro da realidade. Downing 

(2002, p.29) cita como exemplo a imprensa pró-sufragista nos Estados 

Unidos, onde as mulheres submissas eram retratadas como virtuosas, 

brancas e raramente dotadas de autoridade, enquanto as mulheres 

influentes eram retratadas como guerreiras amazônicas ou figuras da 

Antigüidade clássica. Mesmo que exigindo o direito do voto as mulheres, 

em muitos destes Cartum reiteravam ao mesmo tempo os estereótipos 

patriarcais; 

• A mídia radical se apresenta em multiplicidade de formatos como 

impressos, xilogravuras, sites na Internet, teatro, graffite, culture 

jamming, pornografia, rádios e TVs livres, vídeos, CDs, vestuário, festas 

de rua; 

• Possuem algo em comum, que é romper com regras estabelecidas, 
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embora nem sempre consigam romper com todas elas; 

• Geralmente possuem poucos recursos, atingem uma pequena escala, 

não são amplamente conhecidas e são atacadas pelas autoridades por 

medo de serem expostas ao ridículo; 

• A mídia radical serve para dois propósitos: a)expor verticalmente as 

demandas dos setores mais baixos em oposição direta à estrutura do 

poder e seu comportamento; b)obter, horizontalmente, apoio e 

solidariedade para construir redes contrárias a políticas públicas ou 

mesmo a sua sobrevivência da estrutura do poder; 

• A mídia radical possui a tendência horizontalizada ou flexível na sua 

organização interna se comparada a mídia estabelecida e pode se 

relacionadas a dois modelos, segundo o autor: o modelo leninista, 

conhecido como Agitprop, que combina táticas de informação de 

problemas imediatos e de abuso (agitação), estratégias de comunicação 

política a longo prazo (propaganda), a fim de moldar as pessoas à 

direção do marxismo-leninismo; e o modelo socialista libertário, baseado 

na tradição auto-gestionária,  modelo que apresenta um alto grau 

horizontalidade evitando que as funções de cada um dentro do coletivo, 

que apresenta diferentes graus de educação e capital cultural, acabem 

criando uma hierarquia. 

 O autor no seu livro não aborda a utilização software livre7na mídia radical 

                                            
7 O software livre nasce como oposição ao software proprietário, ou seja, programas de computador com 
código-fonte fechado, patenteado por uma única empresa, que cobra o direito de propriedade intelectual 
(copyrights). Abrir, alterar ou divulgar esse código-fonte, é considerado crime, dependendo da legislação 
do país em que o ato é cometido. Portanto, a prática de duplicação de programas, sem o devido 



 31

alternativa, essa discussão apesar de não ser o objetivo deste trabalho, será 

citada no estudo de caso sobre o Centro de Mídia Independente.  

 

2.1 MÍDIA RADICAL, CULTURA POPULAR E AUDIÊNCIAS EM DOWNING. 

Downing (2002) destaca que a mídia radical alternativa só pode ser 

compreendida levando-se em consideração sua importância em relação e à 

cultura popular, à cultura de oposição e às audiências. A mídia radical 

alternativa pode operar dentro de um movimento social, mas não 

necessariamente, ela é parte daquele movimento. 

Segundo o autor, o alto grau de hibridismo cultural das sociedades 

complexas, torna impossível falar de cultura popular; o termo mais adequado 

seria culturas populares8, e estas altamente estão em entrelaçadas com a 

                                                                                                                                
pagamento sobre o direito autoral (royalties), no Brasil e na maioria dos países, constitui o chamado 
“crime de pirataria”, passível de sanção judicial ao delator. 

 O movimento internacional pelo Software livre, ou software de código-aberto (open source) nasceu com 
o projeto GNU, que tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema operacional livre similar ao 
sistema Unix que possui código-fonte fechado. Desta proposta originou-se a Licença Pública Geral 
(General Public License – GPL), desenvolvida sobretudo pela Free Software Foundation, Inc. A GPL foi 
a alternativa jurídica mais adequada encontrada por seus idealizadores para garantir a liberdade de 
compartilhar e alterar softwares de código-fonte aberto e permitir sua distribuição, duplicação e uso. 
Segundo a Free Software Foundation (1991), para que um software possa ser considerado livre, os 
usuários devem ter acesso a quatro liberdades: 

• A liberdade para executar o programa com qualquer propósito; 
• A liberdade para estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O acesso ao 

código-fonte é um pré-requisito para isto acontecer; 
• A liberdade para redistribuir cópias do programa; 
• A liberdade para melhorar o programa e distribuir suas melhorias para o público em geral (Guesser 

2003, p.1) 
 
8 O plural de culturas é importante ainda por outras razões. Pouquíssimas nações são nomoculturais, e 
mesmo as que são predominantemente, como o Japão e a Polônia pós-guerra, costumam ter variáveis de 
classe e regionais em relação à cultura nacional. As culturas típicas de gênero e idade diversificam 
ainda mais o quadro. Essas variáveis uma hierarquia na qual confere uma mais elevada posição às 
fileiras da burguesia, aos brancos, aos homens e à língua pátria bem falada, consagrados muitas vezes 
como critério nacional para que alguém seja levado a sério. Dados todos esses elementos, sem contar a 
crescente migração pelo globo ao longo dos séculos, as nações multiculturais são norma. Assim, a mídia 
ética minoritária e a mídia feminista, para citar apenas dois exemplos que exprimem as prioridades e 
aspirações das culturas forçosamente excluídas, constituem uma importante dimensão da mídia radical 
alternativa (Downing 2002, p. 36).        
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cultura de massa e a cultura de oposição. 

Downing analisa positivamente os trabalhos de Nestor Garcia Canclinni e 

de Jesús Matín-Barbero na sua interpretação da relação entre a cultura popular 

e a cultura de massa, o fato que a indústria da cultura comercial destaca 

expressões da cultura popular onde seus produtos não são meras imposições 

de cima para baixo.  

O mito do antagonismo9 entre o popular e o massivo teve uma grande 

predominância nos estudos sobre cultura nas décadas de 70, onde a práxis 

popular estimulava intelectuais e militantes que se puseram a exaltar 

idealmente e de forma exagerada, apresentando o popular como força 

revolucionária, portadora do potencial de mudança das estruturas sociais, em 

antagonismo a industria cultural, a encarnação das classes dominantes e de 

seus mecanismos de poder. O problema dessa leitura não é onde ela percebe 

a manipulação da indústria cultural sobre o comportamento das pessoas, e sim, 

em ver o popular como algo homogêneo, e não, como um ambíguo e conflitivo 

processo que se produz atualmente, como afirma Barbero10. 

 Para Downing (2002), a mídia radical alternativa tem como matriz 

genérica a cultura popular que, se não nos afastarmos, cuidadosamente, das 

perspectivas dualistas de interpretá-la, pode levar-nos a deixar de lado, 

preconceitos e problemas nelas presentes. A cultura popular pode ser racista, 

homofóbica, elitista, e por isso, a pauta da mídia radical é relativamente 

independente da pauta dos poderes estabelecidos na comunidade, ao mesmo 

tempo fazendo parte do tecido social que não está isolado do conjunto como 

                                            
9 Perruzzo 1999, p.132 
10 Cit. Peruzzo 1999, p.133. 
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uma capacidade ideológica neutra acima das condições concretas que a 

influenciam.  

Para Downing (2002, p.38) os termos cultura popular cunhado pela 

antropologia cultural e as audiências, que serve mais ao cunho empresarial 

para designar os números de leitores, espectadores, ouvintes derivados das 

estratégias de venda aos anunciantes, implicam uma série de contradições, 

pois à primeira vista separam os que são consumidores da cultura e os 

produtores da cultura.O autor utiliza-se das afirmações de Radway, quando 

afirma que as audiências moldam os produtos da mídia e não apenas 

absorvem passivamente os conteúdos das mensagens. 

Se as audiências são redefinidas como usuários da mídia em vez de 
consumidores, como ativas em vez de acríticas, como variadas em vez de 
homogêneas, então o termo (audiência) pode liberar de grande parte de sua 
carga mercadológica. (Downing 2002, p.40).     

O termo audiências para o estudo da mídia radical alternativa, segundo 

 Downing, conduz a duas importantes considerações: a primeira, de que 

a pesquisa de audiência como é atualmente praticada está interessada no 

momentâneo, sugere algo estático e seu impacto a longo prazo é uma 

extravagância em termos mercadológicos. A segunda, de que a mídia radical 

sugere algo ativo e que a mídia radical alternativa precisa ser dissociada dos 

valores axiológicos sobre a audiência. 

  A mídia radical sugere que a estrutura econômica e política necessitam 
urgente de certas mudanças, embora seja bem claro que no presente tais 
mudanças são inimagináveis, então o papel da mídia é de manter viva a visão 
de como as coisas poderiam ser, até o momento da historia em que os fatos 
sejam exeqüíveis (Downing 2002, p.41).  

2.2 ORGANIZAÇÃO DA MÍDIA RADICAL 

Retomando os modelos de organização da mídia radical sugeridos por 
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Downing, o modelo leninista e o modelo auto-gestinário, podemos acrescentar 

uma explicação mais sistemática à análise de Jô Freemam, citado também 

pelo autor, sobre as organizações democráticas para nos auxiliar a 

compreensão posterior da organização dos Centros de Mídia Independente. 

O modelo leninista é duramente criticado por Downing, por suas 

limitações não tão inerentes11, mas por terem sido, muitas vezes, o veículo de 

transmissão das perspectivas e prioridades momentâneas das elites dos 

partido comunista internacional, e por ter sido venerado como forma cientifica 

inerente da mídia pós-revolucionaria.  

O modelo leninista sofreu, para o autor, uma imensa e sistemática 

corrupção, pois seu molde original para qual foi forjado era sob a repressão 

política czarista, onde a mídia oposicionista era obrigada a trabalhar na 

clandestinidade e com um auto grau de disciplina se não queria sofrer as duras 

penas do exílio ou mesmo a morte. Por isso, este modelo está basicamente 

validado para as situações de crise, ou seja, pela inevitabilidade da situação do 

tipo “isso ou aquilo”.  

Downing afirma que o envolvimento dos ativistas nas lutas imediatas para 

Lênin era apenas uma etapa de realização de um sonho, sonho de uma 

revolução abrangente sob sistemático controle bolchevique. O autor americano 

acrescenta a essa afirmação a necessidade de a mídia radical alternativa 

construir uma organização que possua uma estratégia global, no entanto, sem 

a necessidade de uma disciplina unificada de simplista mudança global de 

                                            
11 A América-Latina tem em sua história uma intensa apropriação dos meios de comunicação nas lutas de 
Movimentos Revolucionários. Os exemplos mais marcantes foram o uso do radio pelos mineiros da 
Bolívia, a Rádio Rebelde de Fidel e Che Guevara, e pelos guerrilheiros de El Salvador e Nicarágua 
estabelecendo canais diretos com a população bombardeada pelo discurso oficial. 
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regulação do ativismo da mídia radical.  

Discordamos desta afirmação do autor, que negligencia a existência de 

redes de mídia alternativa, radical alternativa e de Ongs, como a dos 

apoiadores das causas zapatistas construída após 1996, no I Encontro 

Intergaláctico pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo. Apesar da primeira 

versão do seu livro ter saído na década de 80, a versão brasileira só foi 

publicada em 2003.   

Quanto ao modelo auto-gestionário baseado na tradição anarquista12, 

segundo Downing (2002, p.114), este amplia a critica e as alternativas de 

organização da mídia radical, uma vez que suas estruturas de autonomia 

democrática variam consideravelmente. Porém, o autor alerta para o perigo 

desta mídia se tornar politicamente isolada das tensões da vida social, pois a 

autogestão garante a propriedade coletiva do veículo de comunicação e de sua 

opinião, mas não garante, automaticamente, as opiniões de todo o público. 

Para que isso não aconteça, o veículo de mídia radical tem que estar ligado 

com os movimentos democráticos da sociedade em geral. 

Para compreensão da importância do modelo auto-gestionário, Downing 

(2002, p.14) esboça a contribuição das perspectivas anarquistas para 

                                            
12 Superando o preconceito intelectual pelas teses anarquistas e não considerá-las apenas uma filosofia, 
devemos reconhecer sua profunda influência no movimento operário, principalmente na Espanha, mas 
sem deixar de mencioná-lo no Brasil, México, Portugal e outros paises e a sua presença movimentos 
sociais como no movimento feminista, ecologista, pacifista e nos grupos de ação direta presentes nas 
manifestações anti-globalização corporativa. Os princípios anarquistas permeiam a cultura política, estou 
evitando a designação neo-anarquistas usada na sociologia política, pela simples razão que o anarquismo 
é uma opção pela ação, auto-gestão, auto-organização, liberdade, anti-racismo, igualdade entre os sexos, 
ecologia, anticonsumismo, apoio mútuo e federalismo. Concebendo a práxis como força vital do próprio 
anarquismo, a multiplicidade de correntes procuram adaptar-se e seguir junto com as classes populares e 
sua dinâmica. . “O anarquismo é uma revolta contra o intolerável. Uma revolta contra um sistema político 
e econômico profundamente não igualitário, que, longe de eliminar as injustiças sociais só as acentua 
(Noël 2003, p.75).”  
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compreender a mídia radical, devido a sua pertinência em levantar problemas 

evitados pelos marxistas e ligados à democracia da mídia. Questões que estão 

relacionadas com os aspectos culturais, educacionais e relação dos intelectuais 

com o partido político marxista-leninista. 

O autor recorre à crítica de Bakunin à teoria desenvolvida por Marx sob o 

risco de se tornar uma ideologia de uma nova elite, governando em nome dos 

explorados e valendo-se de legitimidade cientifica, para especificar uma 

ocorrência comum observada por ele na mídia radical, tanto do modelo 

leninista quanto auto-gestionário, em relação à divisão dos membros das 

equipes. Neste campo, segundo ele, o capital cultural diferenciado, pode 

facilitar a formação de uma hierarquia, baseada na especialização, levando a 

relações e poucas vezes trazidas à tona nas discussões internas, com 

conseqüências destrutivas para o veículo de mídia radical13.  

Jô Freemam (1970) ao analisar os processos de organização no 

movimento feminista traz questões importantes para essa discussão, ao 

discutir as estruturas formais e informais de organização do movimento 

feminista. Ela afirma que no movimento feminista a idéia de movimento “sem 

estrutura” foi essencial em um primeiro momento para criar redes informais, 

                                            
13 Através da literatura produzida pelos movimentos de emancipação, alguns veículos 
de mídia radical adotaram uma posição mais auto crítica em relação a este problema. A 
Rádio de Tróia em Florianópolis, uma rádio livre organizada horizontalmente, adota a 
estrutura de comissões rotatórias garantindo a cada membro do coletivo a participação 
em todas comissões por um tempo determinado. Esta forma de funcionamento visa 
impedir que a formação de uma verticalidade nas decisões políticas tomadas pelo 
processo decisão consensual. Possibilita todos o conhecimento de todo processo de 
funcionamento da rádio. Ver Abandone o Ativismo. Andrew X p. 30-44. In: Lud, Ned, 
Urgência das Ruas. Black Bloc, Reclaim the Streets e os Dias de Ação Global. São 
Paulo. Conrad. 2002.  
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mas a partir de que o movimento quer fazer algo específico, como uma 

campanha de conscientização, a estrutura vai aparecer como necessidade 

para organizar o movimento. 

Freemam (1970) assevera que não existe grupo sem estrutura, o grupo 

pode possuir uma estrutura flexível entre seus membros e suas tarefas, a 

estrutura parecerá variando temporalmente quanto à necessidade de realizar 

atividades a despeito das habilidades, personalidades e intenções das pessoas 

envolvidas. Mesmo a idéia de ausência de estrutura não impede que as 

estruturas informais apareçam. 

    A ideologia da organização “sem estrutura”, segundo a autora, pode 

formar uma elite e neste caso a palavra elite serve para designar um grupo de 

amigos, que compartilham valores, opiniões e posições; mesmo 

involuntariamente estes amigos estabelecem redes de comunicação, 

consultam, mais constantemente, se esta rede é única dentro coletivo e, 

provavelmente, vai estabelecer por conta destes laços informais um poder de 

decisão maior do coletivo. Deste modo esta relação vai trazer duas 

conseqüências; a primeira fazer do coletivo uma “irmandade” onde só se 

escuta a pessoa que se gosta e não por dizer algo coerente ou importante; a 

segunda, de que as estruturas informais não têm a obrigação pelo grupo todo, 

o poder que lhe foi conferido não pode lhe ser retirado, pois não há um 

princípios suficientemente claros para que o descaso com o coletivo tenha um 

parâmetro que avalie a participação.  

Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se envolver num dado 
grupo e participar de suas atividades, é preciso que a estrutura seja explícita e 
não implícita. As regras de deliberação devem ser abertas e disponíveis a 
todos e isso só pode acontecer se elas forem formalizadas. Isto não significa 
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que a normalização de uma estrutura de grupo irá destruir a estrutura informal. 
Ela normalmente não destrói. Mas impede a estrutura informal de ter o controle 
predominante e torna disponível alguns meios de atacá-la (Freemam 1970, 
f.2). 

A autora sugere uma série de princípios norteadores para as 

organizações ampliarem sua democracia interna, evitando que o poder das 

elites direcionem as decisões do coletivo: 

Difusão de informação a todos com a maior freqüência possível. Informação é 
poder. O acesso à informação aumenta o poder. Quando uma rede informal 
dissemina novas idéias e informações entre si, sem passar pelo grupo, ela está 
envolvida num processo de formação de opinião sem a participação do grupo. 
Quanto mais se sabe como as coisas funcionam, mais politicamente eficaz se 
é.  
 (Freemam 1970 f.10). 

E ainda: 

 Acesso igualitário aos recursos necessários ao grupo. Isto nem sempre é 
possível, mas deve se lutar para consegui-lo. Um membro que mantenha um 
monopólio sobre um recurso necessário (por exemplo, uma gráfica ou um 
laboratório de revelação do marido) pode influenciar indevidamente o uso 
daquele recurso. Habilidades e informação também são recursos. E as 
habilidades e informações dos membros só estarão igualmente distribuídos 
quando os membros quiserem ensinar o que sabem para os outros (Freemam 
1970 f 10).  

Outro aspecto que Downing (2002, p.116) destaca na perspectiva 

anarquista, é a questão da política pré-figurativa, ou seja, a tentativa de praticar 

os princípios socialistas no presente, e não apenas imaginá-los no futuro. Essa 

perspectiva chama a atenção para o processo e não apenas para a construção. 

Com as contribuições de Downing e Freemam podemos perceber que o 

grau de liberdade e igualdade de um veículo de mídia radical aumenta segundo 

a sua capacidade de aproximar-se do interesse coletivo e de tornar as 

questões internas e externas públicas, e correlacioná-los com os processos de 

construção dos seus objetivos. 

  Ao aproximar-se das organizações democráticas da sociedade em geral 
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o veículo de mídia radical absorve a crítica às diversas formas de opressão da 

vida social, podendo atingir diversas libertações, atuando em vários fronts, que 

não só a de interesse dos ativistas que estão no veículo de comunicação. Ao 

abrir o canal para outros movimentos e organizações, a mídia radical acaba 

criando uma rede de relações que vão além da democracia da mídia e 

potencializa a sua luta.  Este processo atinge um alto grau de reciprocidade, 

pois os movimentos e outras organizações democráticas excluídas da mídia 

convencional encontram na mídia radical alternativa a oportunidade de 

publicizar suas demandas e bens simbólicos. 

Os princípios que Freemam apresenta relacionam-se diretamente à 

questão da democracia da mídia, a prática de tornar conhecimentos, 

instrumentos e informações públicas, ou seja, compartilhá-las com aqueles que 

não possuem as habilidades, ou mesmo, os recursos técnicos de produção da 

informação é uma prerrogativa para evitar um monopólio do poder de decisão 

política. Isso não quer dizer que não exista a autoridade instrumental14na 

realização de certas atividades, o que é uma característica da complexidade da 

sociedade, a divisão social do trabalho. O que os princípios evitam é a 

autoridade instrumental ou que as elites informais tenham um poder maior que 

os outros no coletivo. 

A primeira hipótese para explorarmos no estudo do Centro de Mídia 

Independente, é que a mídia radical, de modelo auto-gestionário, permite que a 

democratização dos meios de comunicação vá além da troca de conteúdo e 

das mensagens. Esta hipótese serve para nortear a compreensão de novas 

                                            
14 Chamo aqui de autoridade instrumental a autoridade conferida pelo maior capital cultural relacionado a 
uma atividade, especialista técnico ou mesmo prático em realizar uma tarefa específica. 
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formas de organização e práticas políticas dos ativistas da mídia radical 

enquanto sujeitos.  

O princípio da auto-gestão questiona a própria noção de democracia 

como a regra da maioria. A auto-gestão concebe as decisões consensuais, que 

não eliminam os conflitos de opiniões e idéias, mas sim mantém a melhor 

alternativa até que aja uma resposta melhor para situação discutida entre todos 

os membros do coletivo, limitando o poder das elites informais dentro coletivo.  

2.3 PODER E HEGEMONIA EM DOWNING. 

  Para Downing (2002, p.43) o conceito de poder é, possivelmente, um 

dos mais vagos das analises sociais e culturais. Podem estar se referindo a 

qualquer coisa, desde a polícia secreta de um regime ditatorial às redes de 

micro-poder como trata Foucault. O conceito de poder pode denotar o poder 

popular ou o poder de resistir, como também, a luta pelo poder de empresários. 

Downing utiliza-se em sua análise dos conceitos do anarquismo socialista e do 

feminismo, de Gramsci e de algumas outras fontes teóricas que analisam os 

estratagemas subversivos no cotidiano para explicar a relação entre poder e 

cultura.  

Das contribuições do socialismo libertário e do feminismo marxista 

libertário Downing (2002, p.44) destaca a “ênfase em varias realidades de 

opressão além da econômica”. O autor reafirma que para lidar com os 

problemas que enfrentamos hoje é preciso identificar sua origem e a natureza 

do poder que os mantém. A resistência ocorre a múltiplas formas de opressão, 

que requer um diálogo entre os diversos setores, etnias, nacionalidades, 

idades, categorias profissionais onde a mídia radical é um elemento da central 
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deste processo. 

Downing (2002, p. 45-53) destaca dos textos do italiano Antonio Gramsci 

produzidos de 1920 a 1930, a estratégia para resistir ao poder da classe 

capitalista, detonando com o domínio cultural e a liderança das classes 

dominantes, oferecendo uma alternativa de como a sociedade poderia se 

organizar. 

Para o autor, as classes dominantes organizaram suas lideranças ao 

longo de dois séculos através de órgãos de informação e cultura como a 

escola, universidades, literatura, igreja, meios de comunicação e ideologias 

corporativas. Estas instituições produziram uma visão de mundo inconteste, 

status quo inevitável, “e de que o poder da classe dominante assentava-se na 

habilidade singular, e por só evidente, de dirigir a ação com sucesso (Downing 

2002, p. 47)”.  

Embora o sistema tenha se fortalecido por mecanismos econômicos e 

protegido, durante as crises políticas, pelo uso da força (polícia, prisões, 

tribunais e até mesmo o exército), as instituições de cultura e informação são a 

linha de defesa da hegemonia do capital. Segundo Downing (2002, p.48), para 

qualquer suposição sobre os aspectos da analise de Gramsci, é necessário 

reconhecer a necessidade de haver lideranças para coordenar os desafios de 

se contrapor a hegemonia ideológica do capitalismo, e de propor programas 

dignos de crédito.  

Para isso o autor sugere que o termo intelectual orgânico seja 

reinterpretado como comunicador/ativista, sendo que a palavra intelectual não 

se referiu jamais a um círculo fechado que se colocava a pensar as grandes 
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questões. O comunicador/ativista estaria colocado, organicamente, com as 

classes trabalhadoras para desenvolvimento de uma ordem social mais justa e 

culturalmente superior, ao contrário dos intelectuais, organicamente integrados 

as classes dominantes, cujos esforços comunicativos fortaleceriam a 

hegemonia capitalista. 

Portanto, a perspectiva de Gramsci, para Downing (2002) oferece uma 

maneira de entender a mídia. Em uma estrutura onde as classes dominantes e 

o Estado capitalista são interpretados como os censores e controladores, o 

papel da mídia radical pode ser visto como o de quebra do silêncio, refutar 

mentiras e fornecer a verdade em um modelo de contra-informação. Mas do 

ponto de vista prático a mídia radical alternativa tem ajudado a gerar o debate 

público como diminuir as tendências das lideranças oposicionistas, seja qual 

forma que assuma, de transformar-se em uma agência de dominação e não de 

liberdade. 

 Em cenários menos tensos, cotidianos, onde os profissionais da mídia 

corporativa ou outros intelectuais orgânicos sofrem a autocensura. Nesse 

contexto, a mídia radical tem a função de: 

 (...) não só de fornecer os fatos que lhe são negados, como a possibilidade de 
desenvolver uma perspectiva de questionamento do processo hegemônico e 
fortalecer o sentimento de confiança do público em seu poder de engendrar 
mudanças construtivas (Downing 2002, p. 50).  

O autor lembra o esforço de Gramsci na ênfase de que a hegemonia 

nunca é algo estático está sempre sendo negociada entre as classes sociais 

superiores e subordinadas; que a hegemonia cultural capitalista está sempre 

sujeita a graves crises, mesmo que por muito tempo possa passar por períodos 

longos de normalidade sem ser questionada. 
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Para entendermos a mídia radical podemos ainda recorrer à 

interpretação do antropólogo James C. Scott, sobre a comunicação simbólica. 

Segundo Downing (2002, p.51-52), Scott afirma a existência de uma 

conformidade como uma forma de resistência que evita conflitos mais 

violentos, através de um antagonismo manifesto na infrapolítica.  

Dentro dessa forma de resistência encontram-se a lisonja fingida, a 

estupidez dissimulada, o mexerico hostil, o boato malicioso, os encantamentos 

mágicos, ameaças anônimas, as canções, as narrativas folclóricas, a 

sabotagem, o atraso de voltar ao trabalho e mesmo as sanções impostas pelos 

grupos aos indivíduos que se submetem a elite. 

A infrapolítica expressa, diz Scott, expressa os níveis reais e privados de 
resistência e raiva, relativos não só a exploração econômica que as pessoas 
enfrentam, mas também ao padrão de humilhações pessoais que 
caracterizam, surras arbitrarias, violações sexuais e outros insultos. A 
infrapolítica dos pobres faz eclodir uma série de atos de resistência, alguns 
muito sutis ao olhar não adestrado, alguns intencionalmente ambíguos, de 
modo que, mesmo os olhos mais vigilantes e adestrados da elite, não seriam 
suficientes para gerar represálias. Ou, no caso das elites poderosas, a 
infrapolítica representa seu transcrito oculto de desprezo e raiva aos 
agricultores pobres. (Downing 2002, p.51).  

Para Downing, Gramsci e Scott, têm muito que oferecer para discussão 

em reconhecer as realidades de exploração econômica, de poder político e de 

relações entre as classes sociais e suas diferenças são de enfoque. Enquanto 

Scott oferece uma descrição etnográfica dos conflitos micro-políticos expressos 

por vários símbolos e formas de comunicação nas práticas cotidianas, Gramsci 

oferece a compreensão de que para entender a mídia radical alternativa é 

essencial não só compreender a classe dominante local, a história e a trajetória 

ampla das classes dominantes nacionais.   

Somente munido de tal entendimento é possível compreender as origens da 
mídia radical, e por que ela se inclinou para fora da localidade imediata, ou 
avaliar seu desempenho. Seu contexto não apenas a sociedade, de maneira 
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abstrata, mas as conjunturas específicas do programa de ação da elite, bem 
como as lutas pelo poder – cultural, econômico e político. (Downing 2002, p.53) 

2.4 RELACIONANDO A TEORIAS DA MÍDIA RADICAL ALTERNATIVA E A 

TEORIA DAS AÇÕES COLETIVAS CONTEMPORÂNEAS.  

No prefácio do livro Rádios Livres - A reforma Agrária No Ar. Felix 

Guattari escreve sobre a importância de pensar as rádios livres como 

componentes de agenciamentos coletivos de amplitude diferenciada, uma 

passagem que merece ser citada de forma longa, lendo na palavra “rádios 

livres” o conceito de mídia radical de Downing.  

As rádios livres representam, antes de qualquer coisa, uma utopia concreta, 
suscetível de ajudar os movimentos de emancipação desses países15a se 
reinventarem. Trata-se de um instrumento de experimentação de novas 
modalidades de democracia, uma democracia que não seja apenas capaz de 
tolerar a expressão de singularidades sociais e individuais, mas de encorajar 
sua expressão, de lhe dar a devida importância no campo social global. Isso 
quer dizer que as rádios livres não são nada em si mesmas. Elas só tomam 
seu sentido como componentes de agenciamentos coletivos de expressão de 
amplitude mais ou menos grande. Elas deverão se contentar em cobrir 
pequenos territórios; poderão igualmente pretender entrar em concorrência 
através de redes, com a grande mídia: a questão fica aberta. O que, no meu 
modo de ver, resolverá é a evolução das novas tecnologias. As rádios livres 
amanhã televisões livres, são apenas parte do iceberg das revoluções 
midiáticas. (...) Basta que esses meios não sejam sistematicamente 
recuperados pelos produtores da subjetividade capitalista, ou seja, as mídias 
globais, os manipuladores de opinião, os detentores do star-system político. 
Trata-se, em suma, de preparar os movimentos de emancipação numa era 
pós-mídia, que acelerará a reapropriação coletiva não apenas dos meios de 
trabalho, mas também dos meios de produção subjetivos (Guattari 1986, p. 
12).  

Diferente de Guattari, não estou apontando para uma era pós-mídia, e 

sim, trazendo as experiências de reapropriação dos meios de produção de 

subjetividade pela mídia radical, entendida como um ponto de convergência 

dada à possibilidade do compartilhamento de identidades coletivas16 e culturas 

                                            
15 Guattari está refindo-se aos países do continente latino americano e em particular ao 
Brasil. 
16 Castells (1999, p.24, 25-26) nos afirma que estas identidades passam por uma 
construção social marcada por relações de poder, propondo três origens de construção 
de identidades: a 1ª. é identidade legitimadora, introduzida pelas instituições 
dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação aos atores 
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de movimento17 com toda a sociedade, criando laços de solidariedade, 

enriquecendo novas experiências na idade mídia que culminam em ações 

coletivas. Essa relação aparece como uma relação dialética e interdependente 

da mídia radical com as ações coletivas. 

 A relação das ações coletivas com os fluxos de informação da rede 

técnica tem como característica o uso das tecnologias de comunicação e das 

redes de informação para formação como instrumento da formação da 

sociabilidade contemporânea insurgente. Não se despreza a ancoragem 

territorial e nem suas experiência virtual, ou seja, a televivência. Precisamos do 

local para vivenciar o cotidiano e a temporalidade, ainda que na idade mídia o 

sentido de comunidade amplia-se largamente. 

 Barbero (2003, p. 58) nos mostra que a heterogeneidade da humanidade 

e da reciprocidade, que são características fundamentais da comunicação 
                                                                                                                                
sociais. Ela dá origem a uma sociedade civil, ou seja, um conjunto de organizações e 
instituições, bem como por uma série de atores sociais, que as vezes de modo 
conflitante, reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de dominação estrutural; 
a 2ª. a identidade de resistência criada por atores que se encontram em posições 
desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica de dominação, construindo  trincheiras 
de resistência e sobrevivência com princípios diferentes dos que permeiam a sociedade. 
Esta identidade leva a formação de comunas, ou comunidades, ela dá origem a formas 
de resistência a opressão, do que ao contrário, seria insuportável, com base na história, 
geografia e biologia, facilitando assim a “essencialização” dos limites da resistência. 
Por exemplo, o nacionalismo fundado na etnia surge por um lado, a partir de um 
sentimento de alienação e, por outro, por um ressentimento contrário a exclusão injusta, 
de natureza política, econômica ou social; a 3ª. é a identidade de projeto é quando os 
atores sociais, utilizando de qualquer material cultural ao seu alcance constroem uma 
nova identidade capaz de redefinir seu papel na sociedade, e ao fazê-lo busca uma 
transformação estrutura social. A identidade de projeto, segundo Castells, produz o que 
Alain Tourine chama de sujeitos, ou seja, a vontade do indivíduo construir sua própria 
história atribuindo todo um significado a todo um conjunto de experiências da vida 
individual, que resulta na combinação necessária para afirmação do indivíduos contra as 
comunidades e contra o mercado.   
 
17 Coloquei os termos identidade coletiva e cultura de movimento no plural, pois na 
mídia radical existe a possibilidade de haver mais de um movimento compartilhando o 
mesmo veículo. 
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humana, mesmo atravessadas pelas redes do global, o lugar ainda segue 

efeito do tecido das solidariedades. O global resulta na fragmentação que a 

deslocalização acarreta, e o local resulta na reafirmação do âmbito que resiste 

a globalização. Neste sentido, o autor afirma, que nada tem de incompatível 

entre o local e o uso das tecnologias de comunicação e das redes 

informacionais. 

Hoje essas redes não são unicamente um lugar onde circulam o capital e as 
finanças, mas também um “lugar de encontro” de multidões de comunidades 
marginalizadas ou de coletividades de pesquisa e trabalho educativo ou 
artístico. Nas grandes cidades, o uso das redes eletrônicas tem permitido a 
criação de grupos que, virtuais em sua origem, acabam se desterritorializando-
se, passando da conexão ao encontro e do encontro à ação (Barbero 2003, 
p.58) 

    

As ações coletivas contemporâneas aparecem como a vitrine da 

complexidade de um “movimento dos movimentos” de resistência tolerante a 

sua própria alteridade, um produto e um dado empírico. Melucci (1999) afirma 

que as ações coletivas são "um resultado de intenções, recursos e limites, com 

uma orientação construída por meio de relações sociais dentro de um sistema 

de oportunidades e restrições. Por isso, não podem ser entendidas como um 

simples efeito de condições estruturais pré-estabelecidas, ou de expressões 

culturais e crenças. Os indivíduos atuando conjuntamente, constroem sua ação 

mediante intervenções ‘organizadas’, isto é, definem-se em termos cognitivos, 

afetivos e relacionais com o campo de possibilidades e limites percebidos e, ao 

mesmo tempo, ativam suas relações para dar sentido ao estar junto” (Melucci 

1999 p.43). 

O autor nos mostra que os atores produzem as ações coletivas porque 

são reflexivos, capazes de definir a si mesmo e seu campo de ação, em 
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relação a outros atores, aos recursos (disponibilidades) e limitações. O que 

define a construção do ator são interações e as negociações, que às vezes 

podem ser de orientações opostas. Estas orientações apresentam-se 

relacionadas aos fins da ação, ao sentido que têm para o ator; aos meios, 

possibilidades e limites da ação; e ao ambiente, o campo onde ocorre a ação. 

A construção social do coletivo, para Melucci (1999, p.44), trabalha em 

conjunto quando se da uma ação coletiva, o desenvolvimento de um processo 

de construção e negociação do significado da ação coletiva como identidade 

coletiva. Sem esta capacidade de identificação dos atores, a injustiça não 

poderia ser percebida, ou seja, não poderia calcular os intercâmbios no campo 

político.    

Melucci (1999, p.46) propõe uma definição analítica de movimento social 

nas seguintes dimensões: baseadas na solidariedade, como a capacidade dos 

atores em reconhecerem a sí mesmos, e de serem reconhecidos como 

membros de um mesmo sistema de relações sociais; a presença de um 

conflito, uma situação onde os adversários se encontram em oposição a um 

objeto comum, em um campo disputado por ambos; a ruptura dos limites do 

sistema em que os atores se referem, o que significa que a ação ultrapassa a 

capacidade de tolerância do sistema, e as relações sociais podem ser muito 

variadas, mas é importante a sua capacidade aqui da existência de um 

comportamento que ultrapasse as fronteiras da compatibilidade, que force o 

sistema a modificar sua estrutura.  

  Segundo Melucci (1999, p.47), estas dimensões analíticas definem um 

movimento social, e a presença dos três permite analisar uma classe específica 
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do fenômeno em variadas modalidades de ações coletivas que se apresentam 

nas sociedades complexas. Onde se pode encontrar conflitos sem uma ruptura 

com o sistema, onde há oposição entre os atores, mas estes conflitos se 

situam dentro dos limites de determinado sistema, é quando existe um 

reconhecimento mútuo e aceitação das regras do jogo. Podemos encontrar, 

também, um comportamento não compatível com o sistema, só que sem 

conflito, neste se situa a busca dos objetivos particularistas. Para o autor 

tornar-se importante para análise de qualquer forma empírica de ação coletiva 

composta de variadas dimensões, estabelecer que estas dimensões podem ser 

completamente distintas dependendo do sistema de referencia, por exemplo, 

se o conflito tem relação com o funcionamento da organização ou com as 

regras do jogo de um sistema político. 

Quando Melucci (1999, p.73) se refere ao padrão organizacional das 

ações coletivas nas sociedades contemporâneas prefere falar de uma rede de 

movimentos ou de áreas de movimento, isto é, rede de grupos compartindo 

uma cultura de movimento e uma identidade coletiva. Desta forma incluindo 

não apenas as organizações formais, mas também as relações informais a que 

se conectam indivíduos e usuários de serviços e bens culturais produzidos 

pelos movimentos. Esta noção de rede, sugere, que os movimentos sociais 

estão em uma dinâmica troca de suas formas organizacionais, e que estão 

desenvolvendo-se de forma completamente diferente das organizações 

políticas tradicionais, ou seja, estão adquirindo autonomia crescente em 

relação aos sistemas políticos tradicionais.  

Hoje a situação normal do ‘movimento’ é ser uma rede de pequenos grupos 
imersos na vida cotidiana que exige que as pessoas que as pessoas se 
envolvam na experimentação e na prática de inovação cultural. Estes 
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movimentos surgem apenas para fins específicos, como por exemplo, as 
grandes mobilizações pela paz, pelo aborto, contra a política nuclear, contra a 
pobreza e etc. A rede que é composta de pequenos grupos separados, esta 
imersa em intenso sistema de troca de pessoas e informações circulando em 
torno da rede, algumas agencias , como rádios livres locais, livrarias, revistas 
que proporcionam uma certa unidade (Melucci 1999, p.74).  

As características dessas redes, segundo o autor, são: a) uma 

associação múltipla; b) uma militância parcial e de curta duração; c) requer em 

uma solidariedade afetiva como condição de participação em muitos grupos. 

Não são um fenômeno temporal, sim uma alteração morfológica na estrutura 

da ação coletiva. 

O autor sugere ainda, um modelo bipolar de latência e visibilidade. A 

latência permite que as pessoas gozem das experiências, uma troca de 

significados e criando novos códigos culturais – uma troca de sistema de 

significados, que muitas vezes se opõem às pressões do mundo social 

dominante, permitindo a criação de novos valores e que as pessoas os 

pratiquem. A visibilidade é tomada como um ponto onde os grupos publicizam 

suas necessidades, propostas e visões de mundo a toda a sociedade através 

de eventos, protestos, desobediência civil, passeatas, ações diretas legais e 

ilegais e de propaganda pelos fatos.  

  Há, portanto, uma correlação entre a, latência e visibilidade é 

correlacionada, a latência alimenta a visibilidade de recursos de solidariedade e 

com uma estrutura cultural para a movimentação; a visibilidade proporciona a 

renovação da solidariedade ao atrair novos ativistas e a criação de novos 

grupos atraídos pela movimentação pública. 

2.5 MÍDIA RADICAL COMO AÇÃO COLETIVA 

Relacionando a mídia radical com o modelo bipolar de latência e 
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visibilidade e a interdependência dialética a que se refere Downing, podemos 

pensar a mídia radical não só como um veículo que em pequena escala dá 

visibilidade às ações coletivas, que vão ao encontro da ruptura dos padrões 

morais e de interesse do sistema. Mas, também, como um potencializador do 

imaginário social contemporâneo, ao proporcionar a televivência diferenciada 

da televivência produzida pela mídia corporativa. 

  Produção das formas simbólicas de contestação não estão neste caso 

sob os critérios dos interesses éticos e políticos dos especialistas como na 

mídia convencional, mas da experiência de sujeitos das ações coletivas ou 

mesmo de pessoas que compartilhem os valores da rede de movimentos.  

Para uma outra comunicação, não basta que as pessoas possuam 

visibilidade pública, seja na mídia radical ou convencional, é importante que as 

pessoas se escutem, se vejam e se sintam construindo uma relação mais 

próxima com o veículo.  

O ativista da mídia radical pode estar colocado ao lado das causas 

populares, étnicas, ecológicas e etc. Instrumentalizando tecnicamente os 

movimentos, utilizando suas próprias experiências e competências técnicas 

para potencializar a possibilidade das pessoas não serem apenas receptoras, 

mas sujeitos da difusão e produção da informação. Essa análise afirma que os 

principais responsáveis pela transformação do sistema são os atores das 

ações coletivas, apropriando-se, ou não, dos veículos de mídia radical e 

discutindo seu conceito próprio de comunicação e política. No nosso 

entendimento, estes pontos não atribuem ao auto-referente de estar 

impossibilitado de engajamento.   



 51

Os movimentos sociais e a mídia radical aproximam-se de forma 

diversas em suas ações diretas, dimensões de táticas, conteúdos, radicalidade 

e disposição em negociar com o Estado e de autonomia perante os partidos.  

Compartilham e protagonizam muitas das ações coletivas de jovens 

contestadores independentes (Sousa 2002), organizadas em coletivos 

autônomos e grupos de afinidade, e nas redes de movimentos de base mais 

radical que atendem os chamados para lutas comuns contra o neoliberalismo, 

contra as corporações e os órgãos gestores do capitalismo globalizado, no 

chamado Movimento de Resistência Global. 

 O Movimento de Resistência Global possui seus antecedentes históricos 

nos movimentos de emancipação do fim da década de 60, apresentam-se 

como uma ruptura com qualquer organização formal ao modo das antigas 

Internacionais Socialistas. Bergel (2004) afirma que o movimento nada mais é 

que uma subjetividade que se dispersa contaminando e sendo apropriado por 

sujeitos e situações divergentes. Não existe um programa unificado, o 

pertencimento ao movimento se reduz às práticas e idéias surgidas, 

meramente, para compartilhar um horizonte comum nesse sentido.  

  Ao analisar o Fórum Social Mundial, Hard (2003, p.342) identifica duas 

formas básicas de lidar com a globalização dominante, leia-se, globalização de 

mercado. A primeira protagonizada pelos partidos de esquerda e sindicatos 

tradicionais e organizações oficialmente organizadores do FSM, que propõem a 

soberania do Estado-Nação, como barreira defensiva contra o controle do 

capital estrangeiro e global e uma outra que luta por uma alternativa igualmente 

global e não nacional, ambas organizadas em redes de base. É importante 



 52

salientar que não existe um mapa geográfico que identifica a localização dos 

grupos e movimentos que salientam a necessidade de uma resposta 

internacionalista, democrática e de respeito à diversidade das redes de 

contestação. E nem uma ideologia oficial ou um discurso único.  

Parte do Movimento de Resistência Global, mais precisamente nas rede 

anti-capitalistas, ilustra o sentido da política como uma atividade que cria valor 

de uso (Souza, 2002), e não, o sentido usual adquirido na modernidade. Não é 

a negação apenas deste ou daquela figura dentro de uma conjuntura 

específica, fora isso ou fora aquilo - se vayam todos. Tanto a classe política 

nos partidos, como as propostas de reforma do sistema. 

Para Negt e Kluge (1999 p.57) a evolução do conceito moderno de 

política, tais como associado ao surgimento da burguesia e do modo de 

produção capitalista, deve sua força a abstração das relações de conteúdo com 

ao estabelecimento de Estados territoriais, que adquirem diferentes formas 

políticas.  Esse processo não possui qualquer medida, pois não se trata do 

bem-estar da comunidade, e sim, a regras de manutenção e conquista do 

poder.  

A política tradicional na modernidade, traduzida na expressão 

Realpolitik, que representa o ideal dos séculos XIX e XX, perde-se em sua 

incapacidade de ter valor de uso, pois ela não produz algo durável e por isso 

não produz comunidade. A Realpolitik dedica-se a interromper estes 

processos, quando as comunidades começam a se auto-organizar segundo os 

seus interesses vitais, e fazem valer seu ponto de vista, atribuindo sentido 

pejorativo como mera utopia ao processo, contribuindo assim para a 
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mistificação do poder de realidade e do que é dado (Negt, Kluge 1999, p 22).  

   Os autores trabalham a possibilidade da ressignificação do sentido da 

política na recuperação do seu valor de uso, que só é possível quando os 

sentimentos cotidianos, protestos e interesses das pessoas, ou seja, a matéria-

prima da política, consegue ter vida através de uma expressão política pública. 

As ações coletivas conseguem sua forma elementar de valor de uso do 

elemento político, quando elas servem para a formação e proteção18 da 

comunidade e quando ela incentiva seu desenvolvimento e suas 

possibilidades. Aliado a isso está a categoria duração, segundo Negt, Kluge 

(1999, p.21), não porque duração por si só possui um valor de uso, mas porque 

todos os processos que criam comunidade e a riqueza social são processos a 

longo prazo.  

Desta forma os autores sugerem que ao associar a liberdade individual à 

força social associativa, forçamos a necessidade individual a se expressar em 

coro com outras vozes, buscando seus direitos. A necessidade de expressão 

das reivindicações que ultrapassem a situação adquirirem uma determinação 

supra-individual é a substância do elemento político, ou seja, uma metade do 

homem é a sua essência a outra metade é a sua expressão (Negt, Kluge 1999, 

p37).    

A crítica lingüística, para Negt e Kluge (1999, p.63), é um elemento 

                                            
18É importante salientar que os autores não usam o termo proteção no sentido de 
estado vigilante e sim, a defesa do perigo no sentido de enriquecimento das relações 
vitais interiores seria um pressuposto para que a expansão temporal biográfica de 
uma comunidade não fosse continuamente interrompida por intervenções externas e 
por empobrecimento ( Negt, Kluge 1999, p21).    
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fundamental para ação política que tem como motivo propulsor à ampliação da 

riqueza interior das relações de comunidade. Uma linguagem autenticamente 

política seria aquela que retirasse seu conteúdo semântico dos movimentos de 

emancipação das necessidades das pessoas. Os conceitos perdem seu efeito 

se perdem suas dinâmicas.   

Os autores identificam três mecanismos das mudanças dos significados 

políticos de significados dos conceitos políticos: O empobrecimento ou 

deturpação dos conceitos, o crescimento esmagador da realidade e a privação 

do reconhecimento público. Para os autores, a perda da dimensão pública da 

linguagem vem acompanhada da cristalização das estruturas de privilégio (...). 

Hoje em dia, para surtirem efeitos, as revoluções têm que se apoderar dos 

conceitos, e não dos funcionários dos correios ou das estações de trem (Negt e 

Kluge 1999 p.64).  

  Para ilustrar na contemporaneidade a política voltada para produção de 

comunidades, que estão alem da localidade geográfica a máxima zapatista, de 

um mundo onde caibam todos outros mundos, traduz uma experiência onde o 

elemento político adquire valor de uso, voltada para a proteção e formação da 

comunidade. Em Chiapas, Seattle, Praga, São Paulo, Londres, Buenos Aires, 

Porto Alegre, Quebec, Genova, Cancun, Washington, Miami onde ocorreram as 

maiores manifestações-Bloqueio (Lud 2002, p.9) e encontros de movimentos 

que se colocam contra o modelo neoliberal, se observou também um fenômeno 

interessante, com freqüência se ouviam vozes que diziam Todos Somos 

Zapatistas! Eram Punks, autonomistas, anarquistas, marxistas heterodoxos de 

diversas nacionalidades, brasileiros, argentinos, italianos, espanhóis que 

atuavam em comitês de apoio as comunidades zapatistas em seus paises de 
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origem. As suas lutas foram apenas em apoiar aos zapatistas, mas de uma 

intenção comum de criar no seio de suas comunidades, formas diferenciadas 

de fazer política. 

Esta solidariedade de grupos tão diferenciados, com a causa dos 

insurgentes chiapanecos e a ressignificação local de suas propostas, foi 

potencializada pela utilização desde 1994 de uma enorme rede de 

comunicação midiática alternativa como tática revolucionaria, que proporcionou 

interlocução dos insurgentes com a sociedade civil nacional e mundial, 

retirando os estigmas eurocentricos, os 500 anos de lutas dos povos 

autóctones do México.  

Esta rede pode ser analisada sob a definição de movimentos sociais de 

Melucci (1999), como pontos de encontros e circuitos de solidariedade, que 

proporciona uma atuação diferenciada dos atores politicamente organizados, 

onde o movimento tem uma estrutura multifacetada e segmentada, que se 

tornam visíveis quando os problemas vêm à superfície e voltam a latência nos 

momentos de menor intensidades e podem nos auxiliar a pensar quando a 

mídia radical atua na formação de valor uso do elemento político. 

 A mídia radical está imersa no tecido social, ao mesmo tempo em que 

possuí uma relação de interdependência dialética com o meio. A nossa 

hipótese está ligada a essa afirmação: as atividades da mídia radical 

alternativa, mais especificamente, a rede dos Centros de Mídia Independente 

no Brasil, podem ser explicada como uma conseqüência da desconfiança de 

parte da juventude com a Realpolitik (Negt e Kugle 1999). Sendo que o 

crescimento do numero de coletivos do CMI Brasil pode ser compreendido por 
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meio da categoria denominadas de modelo bipolar de visibilidade e latência 

Melucci (1999). 

No próximo capítulo traremos o resultado da pesquisa realizada entre 

junho de 2003 e maio de 2004, sobre o Centro de mídia Independente, produto 

da ida a campo, entrevistas e centenas de páginas de literatura técnica, e 

matérias publicadas no sítio da Internet. 
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3 ANALISE DAS ATIVIDADES DA REDE CMI BRASIL. 

 

 O Centro de Mídia Independente é uma rede radicalmente 

descentralizada e não hierárquica de ativistas, usuários, colaboradores e 

coletivos em prol da mídia participativa. Utilizando-se da Internet, telefones, fax, 

cartas, vídeos e rádio como instrumentos de seu ativismo e de sua auto-

organização.  

 O CMI tem como objetivo a democratização dos meios de produção e 

distribuição de imagens, sons e textos a cerca dos movimentos sociais, grupos 

autônomos e comunidades sem os filtros oficiais; a livre e aberta troca de 

informações; a criação de laços e conexões entre elementos e grupos 

autônomos; e a colaboração mediante a coordenação descentralizada; 

tomadas de decisões através do consenso e a prática auto-gestionada de 

enredar-se19. Possibilitando a construção de visões de mundo que apontam 

para igualdade, liberdade e respeito e preservação do meio ambiente.  

 Hoje existem aproximadamente cento trinta coletivos do CMI, em mais 

de quarenta países, nos cinco continentes. No Brasil existem dez coletivos 

locais, nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Porto Alegre, Caxias do Sul, Goiânia, Florianópolis e Fortaleza, e 

ainda mais, cerca de dezessete pré-coletivos em variados níveis de atividade 

em suas respectivas cidades. 
                                            

19 Juris (2004 p.3) entende por lógica auto-gestionada de enrredar-se o princípio, 
perfilado pela lógica do capitalismo informacional que são interiorizadas ativistas, que 
geram práticas concretas de criação de redes. Esta lógica cultural tem como 
característica uma série de disposições culturais e sociais profundamente arraigadas que 
orientam os atores e se apresentam nos objetivos da rede Indymedia. Juris, Jeffrey ... 
Indymedia: de la Contra Información a Lá Utopia Informacional. ...    
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 O nascimento da rede indymedia.org. Em 1999, tem sua erupção nas 

manifestações-Bloqueio (Lud. 2002, p.9) de Seattle. Fenômeno que se repetiu 

em Genebra, Londres, Washington, Genova, Praga, Brasil e Cancun. Onde os 

gestores do capitalismo mundial se encontram, milhares de ativistas de várias 

partes do mundo promovem eventos que visam barrar os encontros e reuniões 

ministeriais. 

  A conquista das ruas nos dias de ação global foi acompanhada por uma 

enorme diversidade de formas de utilização da mídia radical que vão ao 

encontro às estratégias de organização dos grupos autônomos e movimentos 

sociais promotores de ações diretas20. Tendo como exemplos as raves anti-

capitalistas do Reaclaim the Streets, a modificação de outdoors da Culture 

Jamming, as performances teatrais e os mais variados tipos de manifestos 

gráficos e musicais.  

 Os protestos de Seattle, ou N30, como ficaram conhecidos pelos 

ativistas dos movimentos de resistência global, foram motivados pela rodada 

                                            

20 A ação direta é uma estratégia provinda do movimento dos trabalhadores do século 
XIX, definida pelos libertários como a luta dos trabalhadores sem mediação, oposta a 
luta política baseada na representação ou na ação política. Propaganda pelos fatos, 
ações contra estado e contra o capital expressão da auto-organização e autonomia como 
forma de aprendizado para realização da auto-gestão social. Existe uma ampla 
divergência entre os grupos que se utilizam a ação direta como estratégia, estas 
divergências não são novas e remetem também a discussões sobre o uso da violência 
revolucionária, a violência e a não violência. Entre os ativistas ilegalistas a quebra das 
fachadas de bancos e lojas. Não constituí ato de violência, sendo que no senso comum 
o termo assume feições judaicas cristãs, justificam como um ato contra a propriedade 
corporativa e não contra o indivíduo. Para os que se opõem a essa prática a quebra da 
propriedade privada acaba por chamar mais a atenção para a ação que para as 
alternativas de uma sociedade e libertária.           
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do milênio da Organização Mundial de Comércio (OMC) 21, rodada que 

decidiria os caminhos e políticas de comércio internacional para os próximos 

anos, também foi o berço do nascimento do Centro de Mídia Independente.  

 A primavera de Seattle22 ficou conhecida como o primeiro evento 

protagonizado pelo “Movimento Anti-globalização” 23, termo que expressa uma 

                                            

21 Entre as pautas da reunião da OMC, o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI), 
um acordo discutido no seio da OCDE (grupo dos países mais desenvolvidos) que 
daria garantias supranacionais a investidores estrangeiros que vissem seus 
investimentos ameaçados por uma legislação nacional. Isso permitiria que investidores 
impedissem a aprovação de leis que ameaçassem seus investimentos, como acontece 
hoje no NAFTA (Ortellado 2002), acordo de livre comércio entre Canadá, Estados 
Unidos e México. 

 22 Seoane e Taddei (2001, p149) empregam o termo “primavera” para se referir a fatos 
políticos-sociais contestatários da ordem existente, portadores de novas esperanças e 
ideais societais. Estas primaveras costumam caracterizar-se por um alto grau de 
espontaneidade e solidariedade social, por sua originalidade política e por uma radical 
prática democrática.    
 23 O N30 não foi o primeiro dia de ação global, protagonizado pelos movimentos de 
Resistência Global. Utilizamos como base de dados os textos de elaborados por: 
Pereira, Luciano. Cronologia dos Novos Movimentos, da página da Ação Global dos 
Povos (www.agp.org) e no texto Ortellado, Pablo. Aproximações ao ‘Movimento 
Anti-Globalização´. Disponível em <brasil.indymedia.org/pt/blue/2002/01/14525> 
Acesso em: 17 abr. 2003.  ambos participantes do coletivo Ação Local por Justiça 
Global (www.acaoglobal.cjb.net).  Antes mesmo do N30, em 16 de maio de 1998, 
ocorreram em protestos por ocasião do II Encontro anual do G8 (grupo que reúne os 
sete chefes dos Estado-nações mais ricos do mundo mais a Rússia), em Birmingham, 
Inglaterra e do II Encontro Ministerial da Organização Mundial de Comércio, quando 
se celebrava os 50 anos do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) em Genebra. 
Em 18 de junho de 1999 (J18), ocorreu uma ação programada para coincidir com o 
primeiro dia da reunião do grupo dos sete (G 7), o grupo que reúne os sete chefes dos 
Estados-nações mais ricos do mundo, em Colonia na Alemanha. O J18, em Londres, 
parou o centro financeiro com uma mistura de rave, carnaval e ações diretas dos grupos 
anticapitalistas, entre eles ficou marcada participação do Reclaim the Streets, grupo 
ecologista anticapitalista inglês. Outra atividade relacionada ao J18 foi a Caravana 
Intercontinental, que percorreu doze países europeus, em onze ônibus, eram mais de 
400 pessoas de todo o mundo, camponeses hindus, colombianos, mexicanos e 
brasileiros, entre tantos outros, protestando contra as políticas de liberalização de 
mercado, os alimentos geneticamente modificados e contra o imperialismo americano 
na América do Sul. A caravana terminou em Côlonia, na Alemanha.  Outros ensaios 
anteriores ocorreram décadas antes, mas sem tanta repercussão nos meios de 
comunicação de massa, como o Primeiro Fórum Alternativo, em 1984, durante a 

http://www.agp.org/
http://www.acaoglobal.cjb.net/
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identidade que segundo Ned Lud (2002), se funda em uma redução simplória 

da complexidade de tais eventos, em termos forjados pela mídia comercial.  

(...) Tal movimento foi criado na tela da TV e nas colunas dos jornais 
burgueses. Infelizmente, cada vez mais pessoas que têm protestado nas ruas 
do mundo estão assumindo essa identidade forjada pela mídia, delegando 
assim cada vez mais poder a ela. A definição dos próprios termos da 
discussão, impondo assim limites a uma suposta dissidência, é o próprio 
diagnóstico da saúde de qualquer sistema de poder (Lud, 2002, p.9). 

 As práticas de organização, respeito à alteridade, utilização dos recursos 

informacionais e as estratégias de democratizar os meios de comunicação 

usados pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), influenciaram e 

influenciam muitos ativistas ao redor do globo. E certamente influenciaram os 

ativistas e jornalistas independentes que formaram o primeiro CMI.  

 O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) desde 1º. de janeiro 

de 1994, alem das táticas de guerrilha e formação de territórios autônomos, 

usa como estratégia a utilização do dialogo com a sociedade civil nacional e 

mundial, como veículo de uma ação política revolucionária. Os comunicados do 

EZLN na Internet são apenas partes desta estratégia na Internet, que se auxilia 

de um conceito próprio de esfera pública, como arena de exercício dialógico 

(Downing 2002, p.294).  Os zapatistas criaram em poucos meses depois de 

sua insurgência, em Chiapas no sul do México, uma rede global de grupos de 

apoio mútuo. 

 Em 1996 os zapatistas iniciaram através organização do I Encontro 

Intercontinental pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo, uma enorme 

mudança na forma de organização das ações coletivas da sociedade civil 

                                                                                                                                
reunião do G7. E outro grande encontro ocorreu em Berlim, em 1988, contra a reunião 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), com a participação de mais de 100.000 
pessoas nas ruas (Evangelista, 2001). 
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internacional24. O encontro contou com a participação de quatro mil 

participantes de 42 países, uma convergência de indivíduos e movimentos de 

cinco continentes, contra o capitalismo e suas instituições. Onde os zapatistas 

já apontavam a necessidade de uma rede internacional de comunicação 

alternativa em vista de um mundo cada vez mais intercomunicado e cada vez 

mais excludente da voz das minorias.    

 Ainda 1996 um projeto chamado Contra Los Meios organizado na 

convenção nacional democrática, em Chicago, foi um precedente importante 

                                            
24 O encontro foi o passo inicial para o nascimento da Ação Global dos Povos, que é 
uma articulação entre movimentos sociais e grupos autônomos sem mediações de 
Organizações não governamentais orientada por cinco princípios comuns: 

“1. Uma rejeição muito clara ao capitalismo, ao imperialismo, ao feudalismo e a todo 
acordo comercial, instituições e governos que promovem uma globalização destrutiva. 

2. Rejeitamos todas as formas e sistemas de dominação e de discriminação incluindo, 
mas não apenas, o patriarcado, o racismo e o fundamentalismo religioso de todos os 
credos. Nós abraçamos a plena dignidade de todos os seres humanos. 

3. Uma atitude de confronto, pois não acreditamos que o diálogo possa ter algum efeito 
em organizações tão profundamente anti-democráticas e tendenciosas, nas quais o 
capital transnacional é o único sujeito político real. 

4. Um chamado à ação direta, à desobediência civil e ao apoio às lutas dos movimentos 
sociais, propondo formas de resistência que maximizem o respeito à vida e os direitos 
dos povos oprimidos, assim como, a construção de alternativas locais ao capitalismo 
global. 

5. Uma filosofia organizacional baseada na descentralização e na autonomia.” 

A origem da AGP remete ao I Encontro Intergaláctico pela Humanidade e contra o 
Neoliberalismo, 27 de julho a 3 de agosto de 1996. Os insurgentes zapatistas Do 
Exército Zapatista de Libertação Nacional chamaram ativistas e intelectuais de todo 
globo para debater estratégias comuns, soluções e problemas causados pelas políticas 
neoliberais. 

No II Encontro Intergaláctico pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, 1997 - 
Barcelona, Espanha. Foi montado o comitê convocador. A AGP têm sua primeira 
conferência em fevereiro de 1998 na cidade de Genebra, Suíça. Participaram entre 
outros grupos e movimentos o EZLN, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 
brasileiro, o movimento anti-estradas inglês, Reclain the Streets. 
(http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pt/hallmpt.htm) 

 

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pt/hallmpt.htm
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para formação do primeiro CMI. Apesar do projeto, segundo Juris (2004 p.8), 

não ter dado certo, ativistas dos meios de comunicação e jornalistas 

independentes continuaram a formar alianças com várias organizações 

encontrando-se mais tarde em Seattle. 

 Em 1997 ocorreu em Nova York, o simpósio "Libertando a Mídia", com a 

participação do Subcomandante Marcos em vídeo. Ainda em 1997, ocorre na 

Espanha o II Encontro Intercontinental, que resultou em propostas mais 

concretas para o desenvolvimento de uma rede intercontinental de 

comunicação independente. Multiplicando as listas de discussão por e-mail não 

só as que discutiam assuntos relacionados a causa zapatista, mas também aos 

efeitos das políticas neoliberais.   

 Fazendo um salto para 1999, ativistas da Community Activist 

Technology (CAT) criaram o projeto Active Sydney para prover uma cobertura 

ininterrupta dos protestos do dia de ação global no dia 18 de junho (J18), 

coordenado pela rede Ação Global dos Povos. A tecnologia de publicação 

aberta25 começa a aparecer como forma de alterar o sentido da comunicação 

midiática tornando-a efetivamente participativa.  

                                            

25Publicação Aberta significa que o processo de criação de notícias é transparente 
para os leitores. Eles podem contribuir com uma matéria e instantaneamente ver que 
seu artigo aparece junto com outros que estão disponíveis. Essas matérias são 
minimamente filtradas para ajudar os leitores a encontrar os artigos que desejam. Os 
leitores podem ter acesso às decisões editorias que são feitas por outros. Podem saber 
como se envolver e ajudar a tomar as decisões editoriais. Se eles acharem que ha uma 
melhor forma do software ajudar as pessoas eles podem copiá-lo porque é livre e 
começar seu próprio site. Se quiserem redistribuir as notícias, também podem, 
preferivelmente num site de publicação aberta. (Tradução Colaborativa do Texto de  
Matthew Arnison Sobre publicação aberta) 
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 O Centro de Mídia Independente nasce em outubro de 1999, quando um 

pequeno grupo de ativistas das redes de comunicação como Freespeeche.org, 

Protest.Net, Paper Tiger TV, Deep Dish TV se empenharam em trabalhar por 

tempo integral com U$ 30.000 recebidos de doações e com telefones moveis, 

equipamentos de vídeo para criar um espaço midiático dentro das 

características utilizadas na organização dos protestos em Seattle26.  

 A tecnologia de publicação aberta criada e aprimorada do projeto Active 

permitiu que as informações em vídeo, áudio e textos fossem transmitidos sem 

os filtros oficiais por jornalistas independentes e ativistas que estiveram nas 

manifestações em Seattle. Qualquer pessoa conectada a Internet podia tecer 

comentários sobre o teor das informações, quebrando com o paradigma 

emissor/receptor. O espaço criado serviu aos seus propósitos chegando a ter 

mais 1,5 milhões de visitas na sua primeira semana de funcionamento.  

 Uma união entre software livre e política radical, aqui sinônimo de 

formação, proteção e desenvolvimento de comunidade (Negt, Kluge 1999), não 

uma comunidade certamente localizada geograficamente, mas cotidianamente 

abastecida pela ampla troca de informações, construindo um amplo fórum de 

debates e meios de proteção de suas redes sociais, objetivos e localidades, a 

comunidade da rede Indymedia. 

 Dorothy Kidd (2003) afirma que Seattle sugere dois paradigmas de 

meios radicais. Um representado pelas organizações não governamentais, tais 

como, o Fórum Internacional de Globalização, a Aliança Global, o Observatório 

Corporativo da Europa, Os Amigos da Terra, o Club de Sierra, Oxfam e o 

                                            
26 Juris, 2004 p.9. 
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Instituto de Políticas Comerciais e Agrícolas. Ongs em sua maioria de base 

estadunidenses financiadas por fundações como a Fundação Ford, Charles 

Stewart e Solidego que operam dentro de uma agenda reformista defendendo 

um comércio justo no livre comércio.  

 Segundo a autora, estas Ongs apresentam um conteúdo alternativo, no 

entanto, seus meios não eram diferentes da mídia corporativa, suas equipes de 

comunicação são formadas por profissionais capacitados que utilizam 

argumentos racionais para apelar para Organização Mundial de Comércio. 

Suas táticas incluem redes de imprensa e operações próprias de um centro de 

imprensa dos meios massivos de comunicação, anúncios nos meios massivos 

de comunicação e a circulação de informes e análises através de seus sítios na 

WEB.  

 O segundo paradigma em contraste ao paradigma das Ongs, segundo 

Kidd (2003), é a do CMI que articulou suas práticas e estratégias de modo 

muito diferente. 

 Ellos no prepararon a comunicadores profisionales, con el objetivo de 
contradecir el status quo de las reuniones formales y los informes de prensa. 
Em su lugar uma tripulación colorida voluntarios tomó sus cámaras, los 
micrófonos y herramientas de escritura a la calles. Su intención era hacer 
testigos a los manifestantes, mientras outra tripulación editada rápidamente y 
transmitía las imágenes a uma audiencia global em Internet. La estrategia de 
comunicaciones tenía como objetivo ser testigo de uma diversidad de 
perspectivas, uma gama de tonos y registros a uma audiencia em rede, 
utilizando um circuito de medios del gobierno y de la regulación corporativa 
(Kidd 2003). 

 

 Para a autora a convergência de Seattle, de novos níveis de 

organização dos movimentos sociais, a inteligência e a tecnologias coletivas, 

permitiram uma troca qualitativa de uma práxis dos meios “alternativos” as 

“comunidades autônomas”. A rede global do CMI começa a deixar de lado 
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depois de sua expansão, o modo que muitos meios alternativos tinham de 

apenas contradizer as mensagens hegemônicas da mídia corporativa e do 

Estado, procurando uma forma de redes de modelos autônomos de 

comunicação centradas na auto-regulação nos sítios locais nas realidades e 

necessidades de comunicação de cada comunidade, cobrindo não só os 

protestos contra as organizações multilaterais do governo neoliberal, mas 

também, as preocupações nos níveis nacionais, regionais e locais.    

 Depois de Seattle vários outros CMIs foram montados, como em 

Portland, Filadélfia e Vancouver. Os protestos contra a biotecnologia em 

Boston, em março de 2000 e os protestos em Washington D.C. contra a 

reunião do FMI, organizado por uma coalizão de movimentos estadunidenses, 

também, colaboraram para a construção da rede nestes locais. Meses depois 

os esforços de alguns colaboradores, ativistas dos meios de comunicação 

viajaram e ajudaram a montar os CMIs em lugares como Praga, Buenos Aires 

e Barcelona, que ajudaram a  rede se expandir rapidamente.  

 A manifestação em Praga contra o capitalismo, como resposta a reunião 

do FMI e Banco Mundial, expandiu a rede Indymedia pela Europa. Surgiram 

então os CMIs Barcelona, em dezembro de 2000. Depois surgiram outros CMIs 

em Madrid, Euskal, Herria, Galicia e no Estrito de Gibraltar.  

 Um exemplo da experiência latino-americana de mídia radical, o CMI 

Argentina nasce, segundo Pablo Boido (2003), nos dias 19 e 20 dezembro de 

2001. Estes dias marcam uma nova dinâmica nas ações coletivas na Argentina 

e sua relação com os meios participativos e independentes. 

 Os olhos do mundo voltam-se para a Argentina por causa das ações 
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coletivas espontâneas massivas e de desobediência civil, por causa da crise 

social e econômica no país, causada por anos de implementações de políticas 

neoliberais. Estas ações coletivas possuem características, segundo Boido 

(2003), que exaltam um novo protagonismo social, como o desconhecimento 

das representações da política tradicional. 

Esto implica un cuestionamento radical sobre el concepto de democracia, 
como también uma búsqueda de formas anatgónicas de organizacíon basadas 
em la democracia direta. Estas prácticas sociales tienen um alto grado de 
autonomía de las estructuras partidarias, sindicales e por supuesto  del Estado. 
Uno de los moviemntos que ya poseía alguna de estas característica era el de 
los trabajadores desocupados, las llamadas organizaciones “piqueteras”. Pero 
también surgen nuevas organizaciones como las Asambleas Barriales a lo 
largo de núcleos urbanos de todo el país y es a partir de los “cacerolazos” que 
surgen estas organizaciones. (Boido 2003) 

 Segundo Boido (2003), estas organizações assumem logo uma postura 

crítica em relação aos meios de comunicação de massa do país, que evitam 

mostrar suas movimentações e propostas. É nesse momento que não só se 

questiona o sistema político e econômico, mas também, os meios que os 

expressam. Assim começam as ações diretas contra a censura, os boicotes 

aos diferentes meios de comunicação e os “escraches” a canais de televisão 

que mantém estes modelos de representação.  

 Quais seriam os pontos comuns entre o CMI Argentina e o CMI Brasil 

em relação ao seu surgimento? A resposta que abrangeria também a rede 

global, é que ambos são produto deste novo protagonismo que Boido (2003) se 

refere em circunstancias diferenciadas. Toda a rede Indymedia assume, na 

forma de organizarem-se, os modelos das organizações autônomas, 

questionando a representação e os modelos hierárquicos de organizar a 

sociedade.  
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3.1 CONSTRUINDO A TELERREALIDADE  (DIAS DE AÇÃO GLOBAL 

CONTRA O CAPITALISMO) 

 
 

• I Encontro Intercontinental pela Humanidade e Contra o 

Neoliberalismo – De vinte sete de Julho a três de agosto de 1996. 

Chiapas. México. Inicia-se a Internacional da Esperança. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  
Fonte: http//xojobil.sites.oul.com.br. 
 Inicio das atividades no primeiro dia 
do Encontro Intergaláctico peka 
Humanidade e Contra o 
Neoliberalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 
Fonte: http//xojobil.sites.oul.com.br. 
Por Latuff. 1997. 
 

 

 

Figura 2 
 Fonte: http//xojobil.sites.oul.com.br  
 Subcomandante Marcos no cavalo. 
 

 
Figura 4. Site do EZLN. 
Fonte: www.ezln.org 
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• Manifestações contra a Organização Mundial de Comércio em 

Seattle, em novembro de 1999. Seattle. Estados Unidos. Nasce o 

primeiro CMI. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.  
Fonte: www.agp.org  
Quem decide o comércio 
no mundo, decide a vida e 
a morte dos sistemas 
políticos, econômicos e 
sociais. 
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Figura 6. 
 Fonte: www.agp.org 
 As manifestações reuniram 
mais de cinqüenta mil 
pessoas. 
o destruímos uma vitrine, q

de legitimidade que circunda
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Figura 7.  
Fonte www.agp.org Ecologista, 
sindicalistas, Ongs e ativistas 
autônomos interroperam o 
segundo dia de negociações. 
ueremos destruir o fino 

 o direito de propriedade 

e privada, convertemos 

 expandido valor de uso. 

iradouro que deixa entrar 

sfera opressiva de um 

os até a polícia resolver 

icada próxima) Coletivo 

56). 
Figura 8 
Fonte: Hwww.agp.orgH  
“Estamos vencendo!” Pichação no muro da cidade 
americana. 
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• Ação Global Contra o Capitalismo. Manifestações Contra a 

Reunião do Banco Mundial e Fundo monetário Internacional em 

Praga.  26 de setembro de 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9  
Fonte: Hwww.agp.orgH  
As manifestações em Praga 
reuniram mais de dez mil 
pessoas 

Figura 10  
Fonte: Hwww.agp.orgH  
Escudos produzidos pelos ativistas a fim 
de se proteger contra a ação da polícia 
na tentativa de impedi-los de barrar a 
reunião. 
 

 
Figura 11  
Fonte: Hwww.agp.orgH.  
S26 em São Paulo. 

 

 

 
Figura 12  
Fonte: Hwww.agp.orgH  
S26 em São Paulo 
Figura13 
 Fonte: www.agp.org  
S26 em Belo Horizonte. 
 
Figura 14  
Fonte: Hwww.agp.orgH
S26 em Belo Horizonte 
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• Manifestação contra a reunião do G8 em Gênova, Julho de 2001. 
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 Figura15 Fonte: www.agp.org 
Manifestantes que tentavam 
bloquear a reunião dos G8. 
. 

A ação da polícia italiana contra o Centro de Mídia n

2002, em Gênova, Centro de Mídia abrigava a mídia cor

atendimento médico aos ativistas, resulta da brutalidade da

56 pessoas hospitalizadas e 46 presas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
igura 18 Fonte: 
www.agp.orgH
ornalistas independentes 
endo presos 

Figura 19 Fonte: 
www.agp.org  
Pessoa que fora agredida pela 
policia na hora da invasão 
 

 

 
Figura17  
Fonte: Hwww.agp.orgH.  
Ação Direta 

 

 
Figura16  
Fonte: Hwww.agp.orgH
Pedras contra blindados.
o dia 22 de junho de 

porativa, o CMI e o 

 ação policial deixou 

 
Figura 20 Fonte: 
Hwww.agp.orgH  
Dependências onde estava o 
CMI após a invasão da 
polícia.   
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 Em Gênova também a primeira morte oficial nos protestos anti-

capitalistas, Carlo Giuliani, morador de Squat (Ocupação) é assassinado com 

um tiro na cabeça por um policial.  

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 21 
Fonte:www.carlo-
giuliani.com 
Giuliani segura um 
extintor de incêndio. 
Um policial dentro 
da viatura aponta a 
arma para ele. 
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presença de Bone Heads (Sk
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Figura 22 Fonte: 
www.carlo-
giuliani.com 
O tiro acerta o 
manifestante na cabeça 
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• Manifestações contra a reunião Ministerial da ALCA, em 20 de 

Abril de 2001. São Paulo. Brasil.  Primeira manifestação contra a 

ALCA na Avenida Paulista. 
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Figura 30. Fonte: Hwww.agp.orgH
Os manifestantes tentam fugir. 

O CMI Brasil produz seu primeiro vídeo “Não começ

vai parar em Quebec”. 

 

 

 

 
Figura 29. Fonte: 
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3.2 CENTRO DE MÍDIA INDEPENDENTE BRASIL. 

  O primeiro Centro de Mídia Independente no Brasil nasce de uma 

proposta feita na lista da Internet da Ação Global dos Povos no Brasil, que na 

época estava organizando protestos no Brasil por ocasião da reunião do FMI e 

Banco Mundial, em Praga27.  

   Participaram do primeiro coletivo do CMI, pessoas ligadas aos coletivos 

e organizações contra liberação de mercado em São Paulo como: o coletivo 

Ação Local por Justiça Global, Do Contra, um coletivo autônomo de estudantes 

da Universidade de São Paulo e a ATTAC (Associação pela Taxação das 

Transações Financeiras e Apoio ao Cidadão), que luta pela implementação da 

taxa Tobin. O primeiro CMI entrou na rede em 22 de dezembro de 2000, 

mesmo dia de um protesto contra o consumismo, o Dia Sem Compras, em Belo 

Horizonte, que se tornou a primeira matéria do sítio. 

 Neste período do CMI São Paulo sediava o CMI Brasil, segundo 

Ortellado, membro do CMI São Paulo; ainda não havia entre os integrantes do 

coletivo uma discussão sobre descentralização e o maior problema estava em 

ampliar a participação. 

No começo eram seis pessoas e a idéia era ter um coletivo que fosse aberto, 
com reuniões públicas, que inclusive é um dos princípios do CMI Global, que 
os coletivos são sempre abertos e fazem reuniões públicas. Então, a gente 
sempre foi público, sempre foi aberto, mas na prática foi um coletivo limitado, 
vinha uma ou outra pessoa. No primeiro ano do CMI Brasil foi praticamente o 
CMI São Paulo. Que chegou a ter só três pessoas, e as coisas eram decididas 
nas reuniões eram decididas com essas três pessoas, e com as pessoas que 
só ajudavam pela Internet davam uma ajuda ou outra28. 

                                            
27 O S26, o sexto dia de ação global contra o capitalismo, conseguiu reunir 10 mil pessoas em 
Praga, ocorrem também protestos em mais de 40 países, no Brasil nas cidades de São Paulo, 
Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Brasília, Rio de Janeiro, Santa Maria, Campinas e Sorocaba.   
Fazendo que a reunião terminasse com dois dias antes do que era previsto. 
 
28 Entrevista com ativista do CMI/SP feita pelo pesquisador no I Encontro de Rádios Livres, em 
Campinas (SP) em 22 de novembro de 2003. 
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 As mudanças na forma de organização e tomadas de decisão foram 

sendo atualizadas com o crescimento do número de coletivos locais. Eles 

nascem basicamente da necessidade de contrapor-se a mídia comercial, mas 

vão assumindo cada vez mais o caráter de uma ação local propositiva. Não é a 

mídia comercial que faz a pauta, mas as necessidades de visibilidade pública 

das ações coletivas.   

As manifestações contra a Alca em 20 de abril de 2001,  fez que muitas 

pessoas ficaram conhecendo sítio, é criado o primeiro impresso o Ação Direta 

e o primeiro vídeo do CMI Brasil “Não começou em Seattle e não vai parar e 

Quebec”. 

 Em Porto Alegre, durante o Fórum Social Mundial, o CMI Brasil fez sua 

primeira grande cobertura, houve o contato com os coletivos de outras partes 

do mundo, isso fortaleceu a afinidade do coletivo do CMI Brasil com a rede 

global. Alem das noticias disponibilizadas na pagina da Internet, foram feitos 

jornais impressos sobre o evento. 

 O coletivo local do CMI na cidade de Porto Alegre iniciou suas 

atividades, segundo Camila, do CMI Porto Alegre, também pela necessidade 

de contrapor-se aos interesses de mercado e políticos quando a pauta 

reinvidicatória surge dos movimentos que questionam a própria mídia e sua 

atuação na sociedade civil: 

(...) o CMI Porto Alegre (...)  Iniciou suas discussões por volta do mês de 
agosto de 2000. A idéia de formar o coletivo se deu a partir de reuniões 
realizadas para organizar uma manifestação contra a RBS (filial gaúcha da 
Rede Globo, maior empresa de comunicação do estado). Na época a RBS 
pressionava a opinião pública para que fossem julgados os manifestantes que 
participaram da quebra do relógio instalado em Porto Alegre (assim como em 
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outras capitais do Brasil) para contar os 500 dias que antecediam a data que 
demarca os 500 anos da invasão portuguesa ao Brasil - data essa para qual a 
emissora, junto com o governo brasileiro, preparava um grande evento. 

O evento ocorre no mês de julho e, na ocasião, manifestantes queimam uma 
réplica do relógio e debatem o poder da mídia. Após a manifestação o grupo 
que organizou o ato discute a possibilidade de criar algo com conteúdo anti-
capitalista. Na época se mantinha contato com o CMI do Rio de Janeiro e a 
partir deste diálogo decide-se formar um coletivo em Porto Alegre. Os 
membros da Rádio Comunitária da Restinga, maior bairro de periferia de Porto 
Alegre, apóiam a iniciativa. Eles acrescentaram as discussões a dificuldade 
das rádios comunitárias em ter acesso às notícias independentes, o que 
acarretava que seus programas jornalísticos se baseassem nos jornais oficiais 
utilizando-se, muitas vezes, de notícias deturpadas. Da constatação dessa 
deficiência surge a idéia de fornecer notícias para as rádios comunitárias da 
região. 

Assim, estudantes secundaristas e universitários formam o coletivo do Centro 
de Mídia Independente de Porto Alegre. Também se agrega ao grupo uma 
jornalista da CUT (Central Única dos Trabalhadores) que propõe ao grupo 
passar por uma atividade de capacitação, destinada a dar noções básicas de 
técnicas jornalísticas. Então se realiza uma Oficina de Formação de 
Repórteres Populares com o coletivo. A oficina é baseada fundamentalmente 
na imprensa sindical. A partir daí, o grupo avalia a possibilidade de reestruturar 
alguns pontos da oficina e aplicá-la também fora do coletivo, em movimentos 
sociais, escolas e comunidades. 

 Outros coletivos após as edições do Fórum Social Mundial I, II e III 

realizados em Porto Alegre, onde ocorreram as reuniões do CMI Brasil e da 

rede Global, por mais caótico e festivo que seja o FSM, possibilitou a formação 

de novos coletivos através do contato de colaboradoras e colaboradores com 

ativistas e membros dos coletivos locais da rede Brasil e de outros coletivos de 

várias partes do globo. 

 O CMI Belo Horizonte se formou depois de uma reunião da rede global 

no Fórum Social Mundial, em 2002. Já havia colaboradores e colaboradoras 

que atuavam com o CMI, e pessoas que organizavam um coletivo local desde 

2001.   

  Em Brasília o coletivo local começou tomar a forma atual em março de 

2003 e foi aprovado pela rede em agosto 2003. Antes de 2003 já havia 

voluntários e voluntárias de Brasília atuando junto à rede, mas não um coletivo 
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fixo, este só se estabeleceu após o contato efetivo na reunião nacional do CMI 

Brasil em Janeiro de 2003 no III Fórum Social Mundial.  

 Em Fortaleza o CMI local foi criado a partir dos protestos contra a 

reunião do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, em março de 

2002.   

 A reunião do BID contou com a participação do então presidente na 

época Fernando Henrique Cardoso e mais 40 ministros da economia de 

diversos países. As manifestações por parte de ONGS, movimentos sociais e 

grupos libertários ocorridas durante o encontro questionavam a posição do 

Banco Interamericano em financiar projetos educacionais e urbanísticos sem 

levar em conta seus impactos ambientais e sociais e a dependência dos 

governos aos organismos multilaterais que afastam as decisões das esferas 

políticas institucionais.  

 Durante as manifestações o CMI manteve um escritório aberto 24 horas 

e um cyber café gratuito para que os participantes das manifestações 

pudessem relatar o que ocorreu nas manifestações. Houve várias formas de 

ação como o de entrar no Mac Donald`s e não consumir nada, jogar futebol na 

avenida, notícias que foram manipuladas pelos jornais.  

 No dia 11 de março houve um confronto com a polícia, ocasião em que 

os manifestantes foram agredidos pela polícia de choque, no mesmo dia e 

local,  no inicio da noite, o cantor e músico Mano Chao, fez um show para os 

manifestantes, no qual lúdico significou  ação direta.         

 A exposição do projeto da rede Indymedia em diversos espaços como 
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universidades, encontros e eventos impulsionam a ampliação da rede. O CMI 

Salvador iniciou-se depois da exposição de um ativista do CMI São Paulo no 

INFAME - Encontro de Fanzines e Mídia Independente, na Universidade 

Federal da Bahia, em 13 de dezembro de 2002. O pré-coletivo do CMI do 

Pontal do Paranapanema, surgiu em agosto de 2003, depois do contato com 

uma voluntária do CMI, que estava fazendo uma cobertura sobre os problemas 

agrários na região. 

 É importante salientar, no que se refere a formação dos coletivos do 

CMI, que existe no perfil dos voluntários e voluntárias a necessidade de uma 

prática política diferenciada, produto da idéias do “faça você mesmo”. Os 

eventos são as “molas propulsoras” que tornam o CMI um veículo não só 

participativo, mas também popular. A convergência das vontades de pessoas 

que já conhecem o projeto, com outros projetos de mídia e grupos autônomos, 

é uma característica comum, na maior parte do processo de formação dos 

coletivos.  

 O pré-coletivo de Florianópolis nasceu da iniciativa de ativistas que 

conheciam o projeto, mas foi através do projeto de criar um espaço de 

convivência libertário que se deu o primeiro contato com a rede do CMI.  Esse 

contato ocorreu em decorrência de uma manifestação contra a ALCA, em 

outubro de 2002, foram distribuídos os Jornais Ação Direta do Coletivo de São 

Paulo, em pontos de grande circulação de pessoas em Florianópolis.  

 Este coletivo que não era ainda o pré-coletivo do CMI Florianópolis, 

tentou por diversas vezes criar espaços de convivência na UFSC – 

Universidade Federal de Santa Catarina e, sendo que algumas experiências 
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chegaram a manter os espaços por alguns meses, e que se desfizeram, após a 

intervenção da polícia em uma ação de reintegração de posse encaminhada 

pela reitoria e pela coordenação do curso de matemática da universidade. Este 

acontecimentos fizeram refluir projetos como o da biblioteca, espaços de 

reuniões e palestras que estavam sendo construídos, também organizados,  no 

contato das pessoas que vinham, até então, discutindo a formação do CMI 

Florianópolis, ainda de forma informal.  

O coletivo do CMI Florianópolis, que foi aprovado pela rede em outubro 

de 2004, nasceu dentro da Rádio de Tróia 102.9 FM Livre. A Rádio de Tróia é 

uma rádio livre que agrega estudantes universitários, secundaristas, 

anarquistas e membros das comunidades no entorno da universidade federal, 

em um coletivo horizontal de gestão do veículo.  

 A primeira proposta foi criar um programa jornalístico para rádio que 

serviria de base para formação do coletivo do CMI. Após uma reunião no 

Encontro Nacional de Rádios Livres, em novembro de 2003, com voluntários e 

voluntárias da rede CMI, a idéia foi se implementando. Em um formato 

diferente do inicialmente, pois os problemas relacionados à organização da 

rádio, impediam os interessados e interessadas em dedicar mais tempo a 

formação do CMI em Florianópolis.  

 O coletivo de Florianópolis iniciou suas atividades em março de 2004, e 

em junho de 2004, durante os protestos contra o aumento de até 22% nas 

passagens de ônibus urbanos da capital, se fortaleceu com a adesão de novos 

voluntários e voluntárias e com reconhecimento concedido pelas organizações 

populares da cidade. 
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  As questões ligadas ao sistema de integração implementado pela 

prefeitura estavam sendo debatidas entre organizações sindicais, associações 

de moradores, partidos políticos e entidades ligadas ao movimento estudantil 

que apontavam irregularidades na construção e implementação da obra. Estas 

entidades e os militantes da Campanha “Passe Livre”, mesmo antes dos 

protestos de junho, exigiram do poder legislativo municipal a abertura de uma 

comissão parlamentar de inquérito, que foi engavetada pela falta de uma 

assinatura. 

 Os protestos que foram inicialmente convocados pela campanha do 

passe livre estudantil e pelo Fórum de Transporte, conquistaram uma adesão 

popular que se apresentaria como novidade em Florianópolis, tanto pelo 

número de organizações populares envolvidas, quanto pelo alto grau de 

participação nas decisões e pela ousadia das ações diretas durante os 

protestos.    

 Os dez dias de manifestações pela redução da tarifa foram conduzidas 

efetivamente por estudantes e moradores das comunidades. As decisões eram 

tomadas em assembléias no local das manifestações e realizadas por aqueles 

que assim escolhiam fazê-la; não havia líderes estabelecidos de fora do 

movimento e mesmo no seu interior, pessoas que se tornaram referencia ao 

longo do processo, mesmo assim, que muitas vezes não eram atendidas em 

suas propostas, deixando uma impressão aparente desorganização foi um dos 

fatores chave da vitória nas ruas, ainda que temporária, do movimento pela 

redução das tarifas.  

 No dia 28 de junho de 2004, um dia depois que vigorou o aumento das 
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passagens, a primeira prova de força foi dada por 30 estudantes, a maioria 

secundaristas, fechando o terminal de integração do bairro Trindade às 7 horas 

da manhã por alguns minutos. Ainda eram poucas as pessoas que se 

sensibilizavam com mais um ataque das empresas de ônibus aos usuários. 

 Depois da tentativa frustrada de fechar esse terminal de integração, os 

manifestantes se deslocaram para Universidade Federal de Santa Catarina, 

onde o apoio dos estudantes do Colégio de Aplicação foi imediato.  Em 

passeata pelas principais vias de acesso da cidade a manifestação prosseguiu, 

aglutinando cada vez mais gente de escola em escola. Gritando palavras de 

ordem, “Passe Livre Já!”, “Puta que Pariu é Maior Tarifa do Brasil”, pintado com 

canetas pincel os ônibus que passavam, trancando o principal terminal de 

integração no centro da capital fechou o terminal de integração do centro. 

Neste momento já eram 300 estudantes.  

 O apoio dos movimentos comunitários também foi fundamental para os 

protestos.  No terminal de Canasvieiras 500 moradores do norte da ilha 

fecharam por 8 horas os acessos de entrada e saída dos ônibus, comerciantes 

se solidarizaram com os manifestantes ajudando com água e comida.  

Neste primeiro dia após fechar por oito horas o Terminal de Integração 

do Centro, cerca de 3000 estudantes e moradores das comunidades fecharam 

a ponte Colombo Salles, uns dos principais acessos a cidade, criando com esta 

ação direta uma forma de pressão política que assustou as autoridades 

governamentais. 

 No dia 29, as manifestações continuaram, foram fechados os terminais 

de integração do Canasvieiras e Santo Antonio de Lisboa. O terminal de 
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integração do centro foi novamente fechado pela manhã até o fim do dia. Ao 

meio dia cerca de 150 pessoas tentaram ocupar a prefeitura, e só cerca de 30 

pessoas conseguiram entrar no corredor de acesso do prédio, mas foram 

retirados de forma violenta pela polícia, que não economizou gás de pimenta e 

insultos. 

 Ao mesmo tempo em que ação ocorria na prefeitura, parte da 

manifestação se encaminhou para Assembléia Legislativa para impedir que os 

ônibus saíssem do terminal improvisado pelas empresas de ônibus. 

Novamente ação da polícia foi enérgica, levando um estudante preso após, 

violentamente, espancá-lo.  

 No dia 30 as manifestações se intensificaram, novamente foram 

fechados terminais de integração dos bairros e no centro. Estudantes 

universitários realizavam a ação catraca livre nos pontos de ônibus, abrindo as 

portas traseiras dos ônibus deixavam que a população entrasse sem pagar. 

 Depois de seguirem em passeata pela Avenida Rio Branco, no centro da 

Capital, onde quatro vereadores se reuniam Núcleo de Transportes, 

entregaram um manifesto que esclareciam às autoridades que as 

manifestações não cessariam sem a redução do aumento da tarifa. 

 Naquela mesma tarde, de um dia onde já haviam ocorrido pequenos 

incidentes, como a prisão de um ativista por policiais disfarçados, houve a 

primeira investida da polícia contra a manifestação de forma brutalmente 

violenta.  

 Ao escurecer, a tensão aumentava a cada instante no TICEN, desde o 
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inicio das manifestações policiais e pessoas contratadas pelas empresas de 

ônibus provocavam pequenas confusões com bombinhas e falsas brigas entre 

os manifestantes.  Foi quando uma bomba estourou dentro de uma lixeira, 

segundo testemunhas de um centro comercial em frente ao TICEN. A bomba 

fora colocada pela polícia, a tropa de choque investiu contra os manifestantes, 

foram cerca de 30 pessoas presas, a maioria menores, que foram vítimas de 

violência policial, constrangimentos físicos e morais na hora da prisão e na 

delegacia quando já sob a tutela do Estado.  

 No quarto dia de manifestação parte da população, que acompanhara 

perplexa a violência do dia anterior, aderiu às manifestações. Novamente 

terminais fechados no Centro, Canasvieiras, Santo Antonio de Lisboa, Rio 

Tavares. “Catracas livres” nos pontos de ônibus da Universidade Federal de 

Santa Catarina e Escola Técnica Federal. Desta vez os manifestantes 

fecharam as duas pontes da cidade, a Colombo Salles e a Pedro Ivo Campos. 

A polícia liberou o transito de motos durante parte da travessia que causou um 

principio de tumulto, só remediado quando os manifestantes fizeram um cordão 

de isolamento que impediu que 400 motos avançassem contra as pessoas. 

 Na sexta feira, dia dois julho, as manifestações foram marcadas, 

novamente, pela violência da polícia. Depois da dispersão da mobilização, um 

grupo de manifestantes atiram bombinhas em seguranças das empresas de 

ônibus, os seguranças reagiram atirando pedras e espancando qualquer 

manifestante ou usuário no interior do terminal do centro. A polícia assistiu 

cerca de trinta minutos os seguranças espancando menores e usuários sem 

intervir.   
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  Originadas no movimento de estudantes estas manifestações tiveram 

um alto grau mobilização conseguiram reunir mais de cinco mil pessoas nos 

dias que a polícia agiu contra os manifestantes, e culminaram em uma grande 

manifestação na semana seguinte. As notícias conseguiram uma repercussão 

até então nunca vista na Capital desde o movimento da Novembrada em 1979. 

Essa visibilidade deu-se, especialmente, à rede de mídia alternativa que se 

instalou dentro do interior do movimento. 

 A cobertura da grande imprensa, ao contrário, dava destaque a 

problemas relacionados ao comércio e aos transtornos causados pelos 

bloqueios nas ruas caracterizando o movimento como partidário e de 

estudantes que exigiam o passe livre estudantil. A mídia nacional também 

destacava esse dois aspectos que se encaixavam perfeitamente no discurso 

oficial da prefeitura em uma propaganda de trinta segundos altamente 

vinculada em todos os veículos de comunicação durante toda a semana de 

protestos. 

 A perseguição aos integrantes da mídia alternativa foi intensa, nos dez 

dias de manifestação, três câmeras digitais e uma filmadora foram roubadas e 

quebradas por seguranças e por policiais disfarçados, o que não impediu que 

muito material fosse disponibilizado através do CMI pelos voluntários e 

voluntárias, pelos próprios manifestantes e por outros veículos de mídia 

alternativa e radical, como o Expressão Sarcástica, Desterro Terrorismo 

Poético e pela Rádio de Tróia. 

 Durante os dez dias de protestos, todas as suas atividades para a 

cobertura do evento, ainda que maior parte dos voluntários e voluntárias, 
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soubessem antecipadamente das manifestações, o coletivo tinha três 

problemas para essa cobertura: primeiro, a falta de recursos para produzir 

impressos; o segundo, a falta de equipamentos como gravadores e maquinas 

fotográficas; terceiro, a intensa violência dos seguranças dos terminais de 

integração e da polícia contra manifestantes e voluntários e voluntárias da 

mídia alternativa. 

 O CMI Florianópolis produziu nesta semana sete jornais poste, seis o 

CMI na Rua e um CMI Denuncia, ambos, em formato A4. Os primeiros traziam 

informações e a cobertura das manifestações e o ultimo denunciava a violência 

da polícia militar e dos seguranças do consórcio de empresários proprietários 

das empresas de ônibus contra manifestantes e usuários nos dias das 

manifestações.  

 Parte do dinheiro arrecadado para elaborar os impressos foram cedidos 

por pessoas que estavam nas manifestações e de pessoas ligadas a entidades 

sindicais e aos partidos de esquerda e mesmo por contribuições dos membros 

do coletivo. A falta de equipamentos foi sanada com a utilização de câmeras 

pessoais e pela utilização de imagens em vídeo cedidas por profissionais de 

imprensa sindical e alternativa. 

 O conteúdo do Impresso produzido pelo pré-coletivo CMI Florianópolis 

foi retirado dos relatos feitos pelos manifestantes que postavam seus relatos no 

sítio do CMI na Internet. A distribuição para população contou a com a 

participação de várias pessoas que conheceram o projeto através do contato 

com os impressos.  

 As manifestações terminaram no dia 8 de junho quando o Juiz da Justiça 
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Federal, Jurandir Borges Pinheiro, proferiu um mandato obrigando a prefeitura 

e as empresas de ônibus o cancelamento do aumento das tarifas por trinta 

dias. Mais do que uma conquista por uma redução de tarifa, a população por 

este breve momento reconquistou a rua como espaço onde se faz política.   

 O CMI torna-se, nestes dez dias, mais que um veículo de mídia 

alternativa e radical, um veículo popular. Mas isso não é o fim da História dos 

CMI, é só o início... 
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3.3 IMAGENS DO TRABALHO DE CAMPO. 

• Encontro de Rádios Livres. Campinas. Brasil. Novembro de 2003. 

Realizado na Universidade de Campinas o Encontro de Rádios Livres foi 

o primeiro passa para construção de uma rede de rádios livres brasileiras. No 

encontro que se realizou também um contato mais efetivo dos interessados em 

construir um coletivo local do CMI em Florianópolis com os voluntários e 

voluntárias da rede Indymedia.  

 

 

 

 

Figura 33  
Fonte: 
www.midiaindependente.org 
Formando a rede, discussão sobre 
como funcionária o rizoma de 
rádios livres. 
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Figura 32  
Fonte: 
www.midiaindependente.org 
Rodada de apresentação dos 
programadores no primeiro dia do 
encontro 
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• Laboratório Polímedia. PUC - Porto Alegre. Julho de 2004. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 34 
Fonte: www.midiaindependente.org 

• Manifestações Contra o Aumento das passagens em 

Florianópolis. Revolta da Catraca. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35 
Fonte: Midiaindependente.org 
 

 
Figura 36  
Fonte: CMI Florianópolis. 
A tomando as ruas. 
Avenida Mauro Ramos no 
primeiro dia das manifestações 
 

 
Figura 37 
Fonte: CMI Florianópolis 
Estudantes fecham o 
Terminal de Integração do 
Centro 

 
Figura 38 
Fonte: CMI Florianópolis 
Apoio das Comunidades 

 
Figura 39. 
 Fonte: CMI Florianópolis 
Policia vigia o TICEN. 28 de 
junho 2004 

 
Figura 40  
Fonte: CMI Florianópolis 
TICEN fechado. 29 de Junho 
de 2004 
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Figura 41 Fonte: CMI 
Florianópolis 
As manifestações tomam as 
ruas. Dia 30 de Junho de 
2004 

Figura 42 Fonte: CMI Florianópolis 
Fechando a Ponte Colombo Sales.  
30 de junho de 2004. 
 

Figura 43 Fonte: CMI Florianópolis 
Colombo Sales Tomada.  
Dia 30 de junho de 2004 

 
Figura 44 Fonte: CMI Florianópolis 
Retorno pela ponte Pedro Ivo Campos. 
Quando os manifestantes estavam no 
meio da ponte a policia militar liberou o 
transito. Para evitar atropelamentos os 
manifestantes fizeram um cordão humano 
impedindo a passagem dos motoqueiros. 
Dia 30 de Junho de 2004. 
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Figura 47 
 Fonte: www.midiaindependente.org. 
CMI na Rua de Florianópolis No.3. 
 
 

 
Figura 46 
Fonte: www.midiaindependente.org. 
CMI na Rua de Florianópolis No.2 
 

 
Figura 45. 
Fonte: www.midiaindependente.org. 
CMI na Rua de Florianópolis No.1 
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Figura 48 
Fonte: CMI Florianópolis. 
Policial infiltrado na manifestação 

 
Figura 49 
Fonte: CMI Florianópolis 
Seguranças da Cotisa. 
 

 
Figura 50 
Fonte: CMI Florianópolis 
Polícia militar garantindo a ordem? 

 
Figura 51 
Fonte: CMI Florianópolis 
Policial sem identificação na farda. 

 
Figura 52 
Fonte: CMI Florianópolis. 
Momento exato do início do confronto entre a polícia e os manifestantes. A polícia 
desocupa a primeira pista em frente ao TICEN. Os manifestantes fazem um cordão 
humano para impedir a passagem. Uma bomba explode em uma lixeira, inicia-se a 
repressão.   
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Figura 53  
Fonte: 
www.midiaindependente.org. 
CMI na Rua de Florianópolis 
No.4. 

 
Figura 54 
Fonte:CMI Florianópolis 
Conflito em frente ao camelódromo. 
“Gás de Pimenta para temperar a ordem.” 
Nação Zumbi – Propaganda. 
 
 

 
Figura 56  
Fonte: 
www.midiaindependente.org. 
CMI na Rua de Florianópolis No.5 
 
 

Figura 55 
Fonte: CMI Florianópolis. 
Manifestantes e a população foge das balas de 
borracha e das bombas de gás lacrimogêneo. 
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3.4 COMO FUNCIONA A PÁGINA DO CMI. 

 A pagina do CMI utiliza a tecnologia de publicação aberta que permite 

que imagens, sons e textos sejam publicados não só pelos coletivos locais do 

CMI, mas por qualquer ativista, movimento social, grupo social, colaborador ou 

colaboradora e por outros coletivos de mídia. O CMI não é único coletivo a se 

utilizar à publicação aberta no Brasil. Em São Paulo o coletivo do Centro de 

Contra-Informação e Material Anarquista (CCMA) desenvolve um trabalho 

voltado para o movimento anarquista através da publicação aberta. 
 

 

 

 

 

  

 

   

 Figura 57 Fonte: www.midiaindependente.org 
A Ilustração um, mostra O sitio divide-se em três colunas como mostra a figura: 

1. Coluna da esquerda oferece os serviços de busca, publicação, Chat e 

acesso aos projetos de vídeo, áudio e impressos. Acesso aos 

documentos relacionados aos processos de decisão, organização e 

princípios da rede indymedia local, regional e global. Acesso ao sitio 
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global e aos 100 sítios locais pelo mundo. Também onde se localiza o 

acesso às matérias escondidas por irem contra a política editorial29.   

2. Coluna central encontra-se o material produzido por coletivos da rede 

Brasil e coletivos da rede indymedia, em certos casos, por outros de 

mídia, ou mesmo jornalistas que concordem com a publicação e que 

tenham produzido material que se considere pertinente e de acordo com 

os princípios da rede.  

3. Coluna da direita é totalmente aberta30 a publicação de materiais 

fornecidos pelos usuários, mesmo na coluna da direita toda informação 

oferecida é sujeita a política editorial do CMI.  

 Todos os materiais publicados estão sujeitos aos comentários dos 

usuários do sitio.  

 

 
                                            
29 Mais a frente será discutida porque foi adotada a política editorial.  
   

1. Serão imediatamente retiradas do site as publicações que:Sejam de cunho racista, 
sexista ou em qualquer sentido discriminatórias; Contenham ofensas pessoais;Façam 
qualquer tipo de propaganda comercial;Visem promover algum candidato ou partido 
político;Estejam em oposição aos princípios e valores do CMI Brasil. 

2. Textos buscando apenas contatar pessoas ou o próprio Centro de Mídia Independente 
não podem ser publicados como matérias. Para contatar pessoas, utilize as listas de 
discussão; para contatar o CMI, escreva para contato@midiaindependente.org; 

3. As matérias não podem ser publicadas duas vezes e um texto publicado como 
comentário a uma matéria não pode ser publicado novamente como matéria 
independente; 

4. As matérias publicadas, normalmente não têm copyright. Os interessados podem 
reproduzir e distribuir essas matérias para fins não comerciais desde que mencionem o 
autor e a fonte. Matérias com copyright podem ser publicadas desde que a situação 
seja indicada e haja permissão do detentor dos direitos; 

5. O coletivo editorial não edita o conteúdo das matérias mas se reserva o direito de fazer 
pequenas modificações de formatação para compatibilizar a informação com padrões 
técnicos do site. O Centro de Mídia Independente não se responsabiliza pelo conteúdo 
das publicações. Coletivo Editorial do CMI Brasil  

 
30 Ver no Anexo I. Interface gráfica da página de publicação aberta do CMI Brasil. 

mailto:contato@midiaindependente.org


 94
 

 

 

 

 

 
 

Figura 58. Fonte:www.midiaindependente.org 
A figura 2 (esquerda) acima é interfa

ficam os artigos que vão contra a políti

publicados repetidos. A fig.3 (direita) um 

repetido recebe um comentário em vermelh

fora escondido. No caso o artigo faz menç

racismo. 

3.5 O QUE É COPYLEFT? 

 Uma das características do sítio d

subversão dos direitos à propriedade autor

livres para a reprodução para fins não come

sejam citados. Desta forma toda informaçã

sujeitos a circulação em grande escala pela 

por qualquer pessoa ou comunidade. 

 A origem do termo copyleft (esquerd

copyright (direito autoral). Richard Stallma
 
Figura 59. Fonte:www.midiaindependente.org 
ce gráfica da janela do sítio onde 

ca editorial, ou, artigos que são 

artigo contra apolítica editorial ou 

o explicando qual o motivo porque 

ão a uma justificativa teológica do 

o CMI é o Copyleft, ou seja, a 

al. Os textos, sons e vídeos estão 

rciais, desde que o autor e a fonte 

o e conhecimento produzido estão 

rede técnica e podem ser utilizados 

o autoral) vem do trocadilho com 

n criador do sistema operacional 
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GNU/LINUX, concebeu uma licença de direitos autorais que garante os direitos 

autorais, mas abre a mão da exclusividade de alterações, da distribuição e do 

uso subseqüente de programas adquiridos de forma livre, mantenham seus 

códigos fontes abertos. Assim um programador que recebe o programa pode 

também realizar modificações e distribuí-lo de forma livre. 

 Aqui valem algumas considerações sobre a propriedade intelectual. As 

leis que garantem a propriedade remontam 1710, na Inglaterra, o direito da 

propriedade estava associado ao equilíbrio entre a sociedade e o autor. Por 

meio da garantia do monopólio da exploração de sua obra, ninguém  além do 

próprio autor está autorizado a reproduzi-la sem a devida autorização.  

 O direito de exploração exclusivo sobre a obra era de quatorze anos em 

vida renovável por mais quatorze anos, se autor ainda estivesse vivo. A 

legislação americana seguiu a britânica de 1790 a 1831. Em 1831 o congresso 

aprovou uma resolução que passava de quatorze para vinte e oito anos e 

renovável por mais quatorze anos. Em 1909 as leis foram outra vez 

modificadas ampliando a renovação para mais 28 anos. 31  

 No século XX a reorganização do capitalismo, na sua expressão  

informacional e financeira, onde existe a propriedade sobre a imaterialidade, 

fez com que as leis de propriedade intelectual tornassem-se direitos “eternos” 

nas mãos das grandes corporações, sob o pretexto da modernização da 

legislação sobre os direitos autorais e patentes. Desta forma, o congresso 

americano iniciou sua escala progressiva de aumento do tempo de exploração 

                                            
31  Por Que Somos Contra a Propriedade Intelectual? Pablo Ortellado. Publicado em: 
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/29908.shtml  
 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/29908.shtml
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da obra não só pelo autor, mas também, por seus representantes legais após a 

sua morte. Os motivos que levaram este aumento do tempo de exploração da 

obras não foram outros que não a garantia das propriedades intelectuais 

pertencentes as grandes corporações.  

 Na década de 90 uma série de obras pertencentes as três maiores 

corporações mundiais a Warner, Universal e a Disney deixariam de ser de 

domínio privado. A Disney preocupava-se com o Mickey Mouse que entraria 

em domínio público 2003, o Pluto em 2005, o Pateta e o Pato Donald em 2007 

e 2009 respectivamente.  Já a Warner preocupava-se com o Perna-Longa que 

entraria em domínio público em 2015, o filme “E o Vento Levou” em 2014 e 

várias músicas de George Gershin e a Ópera “Porgy and Bess” que expiravam 

em 1998 e 2010. O resultado foi uma ampla campanha no congresso com o 

Lobby das corporações e encabeçada pelo Senador Trent Lott que resultou em 

1998 no aumento dos direitos autorais após a morte de 50 para 70 anos, no 

caso de propriedade da pessoa, e de 75 para 95 anos se no caso a 

propriedade de uma empresa. 32  

 Devemos perceber que o mundo informacional criou um paradoxo: por 

um lado a rede técnica possibilitou que a propriedade intelectual se tornasse o 

principal componente da reorganização do capitalismo nos últimos 20 anos, em 

sua fase de capitalismo informacional. Os sistemas legais e de controle das 

obras ampliaram-se rapidamente para garantir a propriedade intelectual das 

obras. Por outro lado criou a possibilidade da formação de uma imensa massa 

de pessoas que compartilharam seja livros, MP3, informações e softwares 

através da rede. 
                                            
32 Idem. 
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 Segundo o coletivo de experimentação literária Wu Ming33 a versão 

antropofágica das corporações se demonstra no conflito entre defensores e 

contestadores da propriedade intelectual: 

O conflito entre anti-copyright e copyright expressa na sua forma mais imediata 
a contradição fundamental do sistema capitalista :  a que se dá entre forças 
produtivas e relações de produção/propriedade. Ao chegar a um certo nível, o 
desenvolvimento das primeiras põem inevitavelmente em crises as segundas. 
As mesmas corporações que vendem samplers, foto copiadoras, scanners e 
masterizadores controlam a industria global de entretenimento, e se 
descobrem prejudicadas pelo uso de tais instrumentos. A serpente morde a 
sua cauda e logo instiga os deputados para que legislem contra a autofagia 
(Wu Ming, 2003, p 5). 

 Depois de dois séculos de discussões sobre a propriedade intelectual 

associa-se a idéia do copyleft a uma ruptura com a idéia de que a obra do autor 

tenha como único estimulo para a criação a remuneração. O autor pode fazer 

uso de sua obra para sustentar-se, mas, sua obra é mais de que um bem 

exclusivo, é materialmente produto de um esforço coletivo, e como tal não pode 

ser vetada por lei que visa à proteção da propriedade material. Este argumento 

não é originário certamente da década de 80 como o termo copyleft, mais de 

vanguardas artísticas e intelectuais radicais como os surrealistas, pós-

estruturalistas e situacionistas.  

 O movimento pelo copyleft se estende seguindo uma dinâmica social 

que se orienta a superar a qualquer legislação sobre a propriedade intelectual. 

Este movimento não pode ser entendido como produto de pirataria, um ato 

criminoso que só beneficia o interesse em obter lucro. Mas, como um 

                                            
33 O Wu Ming é um coletivo italiano de contadores de história. Através da produção literária  
coletiva produzem livros de ficção e não ficção com conteúdo insurgênte distribuídos na 
Internet e vendidos em livrarias. Entre as obras mais conhecidas estão “Q – O Caçador de 
Hereges” de 1999, “Havana Glam” de 2001. O Wu Ming têm colaborado com as discussões 
sobre propriedade intelectual e copyleft desde de 1994, quando ainda seus integrantes eram 
parte do Projeto Luther Blissett, um personagem multiusuário, que servia de identidade 
compartilhada de diversos hackers, ativistas e produtores culturais. A idéia de um herói 
compartilhado, que procava zombarias, ações diretas, notícias falsas para mídia corporativa e 
campanhas contra vítimas de repressão utilizando os recursos da comunicação midiática.  
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movimento de libertação da cooperação social que reedifica os direitos dos 

verdadeiros autores através das licenças abertas, um novo modo de produção 

que retira o controle parasitário das corporações sobre as obras. 

  No CMI existe estimulo para que as pessoas produzam sua própria 

mídia e a distribuam por copyleft e não a simples reprodução de obras que 

contenham copyright. Mesmo assim por negligência ou mesmo por sabotagem, 

alguns usuários e usuárias publicam no sitio material com copyright, que são 

retirados pelo coletivo editorial.   

3.6 COMO SE FINANCIA O CMI. 

 O CMI é um projeto independente e autônomo. Sustenta-se por doações 

e através da comercialização de alguns bens produzidos pelos coletivos como 

Cds de vídeos e camisetas. Para evitar a perda da autonomia política os 

coletivos adotam certa postura em relação às parcerias e doações que 

recebem, para que não se atrele a rede ao mercado, ao Estado ou a grupos 

políticos que venham exercer, criar algum tipo de poder de censura, ou seja, o 

CMI não faz parcerias com qualquer empresa ou entidade.  

 A questão do comprometimento da mídia comercial com os interesses 

de mercado é apontada por Felipe Correia do CMI São Paulo, como um dos 

motivos dos filtros que retiram as informações e análises que possam 

contradizer os interesses das empresas, corporações e governos. O filtro é 

estabelecido por aqueles que pagam milhões para que seus anúncios sejam 

vinculados, pelo Estado com interesses diretos na informação seja passada de 

forma a legitimar suas decisões e pela questão de que cada vez mais as 

grandes corporações começam fazer a própria mídia. Além disso, não basta 



 99

que o veículo seja alternativo, ele deve assumir uma postura independente e 

autônoma em relação aos seus anunciantes, Felipe aponta como exemplo a 

revista Caros Amigos patrocinada pelos governos do PT locais e nacional. Até 

onde vai a autonomia da Caros Amigos quando quiser fazer uma matéria 

denunciando ou mesmo criticando o PT?34   

   A questão da autonomia em relação as doações de cada coletivo em 

relação aos demais coletivos, é também respeitada sob muita polêmica dentro 

da rede. A integridade de um coletivo não é questionada por suas decisões e 

escolhas, (...) se o coletivo de Nova Iorque pedir doação para Ford Foundations 

é problema dele, é Nova Iorque não tem nada haver com o Brasil. Falta alguma 

coisa, mas é maneira de respeitar a autonomia do outro (...) como resume 

Toya,  do CMI São Paulo35. O que fica claro é que tudo é muito analisado e 

discutido antes de ser tomada qualquer decisão e a polêmica desta questão 

aparece no casos específicos de doações. Quando o CMI recebeu uma 

doação da banda Humbawamba, dinheiro originado na venda de uma música 

da banda para a multinacional General Motors. O total recebido foi de 

US$100.000, dos quais 40% ficou com o empresário, USD 30.000 para o CMI e 

o  restante foi doado para o Reclaim the Streets, Movimento anti-capitalista 

inglês. O outro caso foi o da  Fundação Ford que ofereceu-se, também, como 

doadora de uma alta quantia, que ficaram tentados a aceitar para realizar um 

encontro mundial do CMI, o dinheiro não foi aceito, depois de várias 

discussões. 

 Existe na rede Indymedia um grupo de trabalho formado por voluntários 

                                            
34 Entrevista Felipe Correia, para revista Play, no. 5, setembro de 2002.  
35 Toya, do CMI São Paulo. Entrevista concedida no Encontro de Rádios Livres, em 
Campinas,São Paulo, em novembro de 2003.  
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e voluntárias do mundo todo que administra as doações em nível mundial, o 

CMI Finance, repassa recursos para os projetos, também auxilia os voluntários 

e voluntárias com o transporte de encontros nacionais, regionais e 

internacionais e no repasse de equipamentos provindos de doações 

internacionais.  

 No Brasil, os voluntários e voluntárias auto-sustentam as atividades e 

equipamentos através de doações mensais dos próprios membros, festas, 

venda de vídeos, Cds e camisetas produzidas pelos coletivos. As doações 

externas representam uma quantia ínfima em relação aos gastos que cada 

coletivo têm, variando em relação aos apoiadores.  

 No ano de 2002, cada coletivo no Brasil recebeu cerca de 200 dólares, 

cerca de R$ 900,00. Comparando com as doações período da intensa crise 

política, econômica e social dos 19 e 20 de novembro, o CMI Argentina 

recebeu por um mês através de doações o que o CMI Brasil recebeu durante 

todo ano de 2002. 

 (...) para o mundo inteiro a revolução estava acontecendo na Argentina e o 
mundo inteiro precisava ajudar. Os caras tinham disponível por mês para 
comprar pilha para comprar cassete 200 dólares por mês é que a gente 
recebeu o ano inteiro. Toya CMI São Paulo.  

 No pré-coletivo de Florianópolis, cada membro tem contribuído com R$ 

5,00 por mês para manutenção dos projetos de áudio e impresso. A maior 

colaboração que recebeu foi durante as manifestações contra o aumento das 

passagens de ônibus, ocasião em que  algumas associações de moradores e 

de professores, sindicatos, militantes de partidos e os próprios manifestantes 

que não pertenciam a nenhuma entidade colaboraram pagando as cópias da 

impressão do CMI na Rua, com a compra de filmes e a revelação das fotos. 
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 O que percebemos em relação às doações externas para o CMI 

Florianópolis é que as doações têm sido feitas de forma esporádica, 

circunstancialmente para um evento e pessoas que mesmo ligadas a partidos, 

fazem por opção pessoal, mas não existe uma colaboração mensal 

sistemática. Uma outra forma de autogestão financeira têm sido adotada pelo 

CMI Florianópolis com a venda de assinaturas de um jornal de oito páginas 

produzido pelo coletivo. O jornal que custa 1 real, preço que cobre apenas a 

tiragem da impressão em gráfica do material   e a tiragem do próximo número. 

O excedente das cópias vendidas são revertidos para cobrir os custos com 

pilhas, manutenção de equipamentos e produção de material que será 

disponibilizado gratuitamente.  

3.7   OUTRAS MÍDIAS 

   Além da utilização da Internet como suporte fundamental para a auto-

organização e de livre troca de informação, o CMI faz uso também de outras 

mídias como a mídia impressa, a radiodifusão e do vídeo, para atingir um maior 

numero de pessoas e retirando do banco de dados da Internet36 as 

informações produzidas pelos coletivos locais.  

 Outros projetos direcionam-se para atender a capacitação de pessoas 

de baixa renda e movimentos sociais na produção de mídia. São eles o projeto 

dos cyber cafés oficina de repórteres populares e a exibição dos vídeos 

produzidos pelos coletivos em escolas. 

                                            
36 Segundo a Fundação Getúlio Vargas apenas 12,46% da população têm acesso a 
computadores, sendo que o índice de pessoas conectadas é de 8,33%. Por etnia os 
descendentes de orientais são os que têm maior acesso (41,66%). Os brancos vêm em 
segundo (15,14%), seguido pelos pardos (4,06%) e índios (3,72%). Estes dados traduzidos em 
números querem dizer que 149,4 Milhões de brasileiros não têm contato algum com a 
informática, 85% da população brasileira. 
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Apresentamos aqui só uma pequena parte dos projetos desenvolvidos 

pela rede e materiais que foram citados como mais importantes pelos próprios 

voluntários e voluntárias entrevistadas, levando-se em conta que tais 

experiências são recentes e apontam a necessidade de levar a idéia de mídia 

participativa para todos os espaços. 

3.7.1 CMI Impressos 

O CMI possuí projetos de impressos em dois formatos: (1) jornal poste, 

reproduções em folhas A4 ou A3 que podem ser coladas ou distribuídos de 

mão em mão em lugares estratégicos de grande fluxo de pessoas. (2) projeto 

impresso jornais aperiódicos produzidos pelos coletivos de São Paulo e 

Fortaleza37. 

Os jornais poste recebem o logo da rede CMI, mas tem nomes 

diferentes conforme a localidade. É denominado CMI na Rua no Rio de 

Janeiro, em São Paulo, no grupo de trabalho do ABCD, em Goiânia, em 

Fortaleza e nos Pré-coletivo de Cuiabá e no pré-coletivo de Florianópolis. Em 

Salvador o nome do jornal poste é Mídia Colada e em Belo Horizonte recebe o 

nome de O Poste.  

Os conteúdos dos jornais poste são elaborados sob o critério de cada 

coletivo e trazem as noticiais da localidade do coletivo como destaque. Suas 

limitações objetivam-se quanto ao uso do recurso, a disponibilidade de pessoas 

para diagramação e falta de verbas para fotocópias, mesmo assim, é um 
                                            
37 Aqui deixamos de fora o periódico que está em pelo produzido pelo CMI Florianópolis, que 
está em fase de produção e, deverá ser lançado em dezembro de 2004. Foram anexados 
neste trabalho um ou mais exemplares dos impressos poste dos coletivos locais de 
Florianópolis, Goiânia, São Paulo, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Caxias do Sul, Grupo do 
ABC e as edições especiais sobre o Fórum Mundial. E os Jornais Ação Direta e Contra-
Informação, do coletivo de São Paulo e Fortaleza respectivamente.    



 103

veículo indispensável, pois possibilita a publicização do projeto no contato 

direto com quem recebe o impresso, segundo os membros do CMI. 

Existem ainda os jornais aperiódicos Ação Direta do CMI São Paulo e 

Contra Informação do CMI Fortaleza: 

Ação Direta – São Paulo. 

O Ação Direta produzido pelo coletivo do CMI de São Paulo têm o 

formato de tablóide, foram lançados quatro números, cujos os conteúdos foram 

dedicados em publicizar as conseqüências do Acordo de Livre Comércio das 

Américas para os países da América Latina e as mobilizações dos Movimentos 

de Resistência Global. 

  O primeiro numero do Ação Direta lançado em abril de 2001, continha 

matérias faziam a chamada dos protestos contra a reunião ministerial da ALCA 

em Quebec no dia 20 de abril. Explicavam através do ponto de vista dos 

movimentos anti-capitalistas em mobilização contra a ALCA, quais as 

conseqüências do acordo de liberação do mercado americano em relação a 

saúde, educação, aos direitos trabalhistas e ambientais e a perda de 

autonomia dos estados nacionais em relação as grandes corporações. O 

segundo numero, lançado em junho de 2001, trazia os depoimentos 

participantes que estavam dos protestos contra o ALCA no dia 20 de abril na 

Avenida Paulista, onde houve intensa  repressão policial  que resultou em 69 

prisões, 20 pessoas torturadas e mais de 100 feridas.  

Em janeiro de 2002, o terceiro numero é lançado no II Fórum Social 

Mundial. Este número foi dedicado a publicizar quais eram as propostas e 
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avaliações dos grupos que compõem o Movimento de Resistência Global 

quanto às políticas neoliberais, os acordos de liberação comercial e as 

agências multinacionais.  

O quarto numero, lançado em setembro, apontava para necessidade em 

dar continuidade na luta contra os acordos de liberação de comércio e suas 

conseqüências. 

 O Contra Informação - Fortaleza 

O Contra ((I))nformação é um jornal em formato A3, elaborado de forma 

aperiódica pelo coletivo de Fortaleza. Lançou o primeiro numero em janeiro de 

2003, véspera do III Fórum Social Mundial, trazendo as das pautas locais como 

a solidariedade ao assentamento 24 de Abril/Boqueirão, região próxima de 

Fortaleza-CE que estava ameaçado de expulsão pela justiça, e notícias das 

mobilizações estudantis contra o aumento das mensalidades na Universidade 

de Fortaleza. 

3.7.2 CMI Vídeo 

O CMI abriga em seu sitio na Internet uma seção de vídeo38 produzida 

pelos coletivos no Brasil e em outros países. Nesse espaço também há vídeos 

produzidos em parceria ou por outros coletivos de mídia que são 

disponibilizados gratuitamente39 em arquivos Quicktime, MPEG e AVI, ou 

comercializados em VHS e Cds para a manutenção dos projetos da rede 

Brasil.  

                                            
38 brasil.indymedia.org/pt/green/static/video.shtml 
 
39 Ver Anexo II 
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Mas, o que nos mostra os vídeos do CMI? Além da analise do conteúdo 

das mensagens ou em um padrão estético que muitas vezes possui como 

referência à da grande mídia?  

Os vídeos no mostram que as versões da história, na compreensão da 

história uma narrativa cotidiana de lutas das bases populares. Os depoimentos 

como no vídeo “Não em Seatlle e não Vai Parar e Quebec”, produzido pelo 

CMI nas manifestações contra a ALCA na avenida Paulista em 20 de Abril de 

2001, e os vídeos sobre as Ocupações do Movimento dos Trabalhadores Sem-

Teto Carlos Lamarca em Guarulhos e Anita Garibaldi em Osasco, ambos São 

Paulo - trazem depoimentos dos manifestantes que estão ocupando o espaço 

e não de lideranças do movimento, ou mesmo das autoridades 

governamentais40. Essa diferença é crucial para entendermos o trabalho das 

voluntárias e voluntários do CMI. 

 Procura-se, ao se produzir qualquer material checar as informações 

oferecidas, mas não se trabalha a mesma noção de periferia e centralidade41 

sobre o discurso quando o foco é o depoimento sobre o ocorrido em uma ação 

coletiva ou em um momento de resistência, isso, segundo os membros do 

CMI, o que garante a não adesão da mídia radical a um discurso “oficial” seja 

do movimento ou do Estado. É uma das formas de se aproximação com a  

realidade sem que a mesma seja estereotipada pela edição ou uso de algum 

recurso musical e visual no vídeo. 

                                            
 
41 Estou me referindo a periferia e centralidade como uma questão metodológica, entendendo 
quanto mais nos aproximarmos do discurso de sujeitos em uma posição de liderança mais 
oficial vai ser o discurso, ou seja, menos contradições aparecem e menos se traduzem as reais 
necessidades do movimento. Esse modelo que atribui uma centralidade aos depoimentos dos 
lideres é amplamente explorado pela mídia comercial.       
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Os vídeos são uma forma, também, de entrada em outros espaços 

como em escolas e universidades, essa entrada se dá através da exibição dos 

vídeos nesses espaços.  

O pré-coletivo de Florianópolis vem organizando o projeto de exibição 

em escolas com o objetivo de incentivar as pessoas a não serem meros 

espectadores. A Exibição programada para dois momentos funciona da 

seguinte forma: 

 Primeiro momento: 

• Apresentação curta da proposta do Centro de Mídia Independente, 

quando começou, onde e por que. 

• Exibição do vídeo “No Olho do Furacão” produzido pelo CMI Argentina 

que conta um pouco da história do CMI e de sua atuação no desenrolar 

da crise social, econômica do 19 e 20 de novembro de 2001. 

Segundo momento:   

• Debate sobre a questão da mídia corporativa e da proposta de mídia 

participativa; 

• Exibição do Filme “Não Começou em Seattle e Não vai Terminar em 

Quebec” como forma de ilustrar uma produção feita por um coletivo local 

e de expor a questão dos movimentos anti-capitalistas na América 

Latina; 

 O projeto é flexível a necessidades expostas pelos educadores e alunos 
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das escolas, podendo alterar o filme, a dinâmica, ou mesmo, o material a ser 

exposto. 

  No dia 5 de outubro, de 2004, se realizou a exibição dos dois curtas “No 

Olho do Furacão” e “Não Começou em Seattle não vai Para em Quebec”  no 

Colégio de Aplicação na UFSC, em Florianópolis. Esta exibição não foi a 

primeira antes ocorrera a Exibição no Colégio Autonomia, um colégio particular 

de primeiro e segundo grau, e na Escola Técnica Federal também em 

Florianópolis. 

 Esta exibição contou com a presença dos alunos do Colégio de 

Aplicação e de estudantes secundaristas de uma escola de Córdoba na 

Argentina que realizavam uma viagem de intercambio. Neste dia, após a 

exibição dos filmes realizou-se um debate como era já previsto na dinâmica. 

Verificamos que no debate sobre o projeto da rede CMI os assuntos tornam 

cada vez mais vinculados as ações anti-capitalistas, à importância das 

mobilizações sociais no contexto local e global e ao protagonismo de uma 

prática política autônoma de partidos. 

 O CMI Belo Horizonte realizou, em 2002, a Amostra de Cinema Anti-

globalização. A amostra no Centro de Cultura Belo Horizonte foi organizada a 

partir da proposta do jornalista Aldo Rabelo, e exibiram-se, as produções dos 

coletivos locais do CMI e por grupos de afinidade, como o Big Noise 

Producions. Estes documentários apresentam um pouco do movimento de 

justiça global ao qual os voluntários e voluntárias faze parte. É algo que está 

acontecendo e não falamos somente de guerras contra o terrorismo ou 

aberturas econômicas, mas de um sentimento global de que as desigualdades 
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e as violações devem ser combatidas,  Túlio, do  CMI Belo Horizonte, 

entrevista concedida para a rede Indymedia, em 2003, em decorrência da 

elaboração do editorial em comemoração aos três anos do CMI Brasil. 

 O CMI Belo Horizonte também produziu o documentário sobre as 

oficinas de repórteres populares realizadas pelo CMI Porto Alegre.  

3.7.3     CMI Áudio 

A utilização da mídia radiofônica pelos coletivos da rede mundial e 

nacional do CMI deve-se ao baixo custo e à relativa facilidade de produção e 

dos equipamentos desse tipo de mídia. Ainda que as experiências ainda sejam 

bastante recentes para o CMI, o movimento de rádios livres42 e comunitárias no 

Brasil cresce desde da década de 70.  

O sítio global de rádio do CMI, segundo Coyer (2003), nasceu em 2000 

na organização das manifestações contra a ALCA, em Quebec 2000. Foi a 

primeira tentativa de coordenação dos materiais produzidos pelos coletivos de 

áudio do CMI.  

Mesmo assim o projeto de fluir a produção de áudio é um projeto do CMI 
                                            
42 Segundo Peruzzo (1999, p.408), as rádios livres são emissoras que entram no ar, ocupam 
um lugar no dial, sem concessão, permissão ou autorização de canal por parte do governo, 
sendo caracterizadas ilegais, costumam ser chamadas de clandestinas ou piratas. São 
consideradas ilegais com base na lei 4.1117, de 27 de agosto de 1962, e no Decreto-lei 236. 
esta legislação proíbe a instalação e utilização de telecomunicações sem autorização do 
governo, mas são omissos quanto à tipificação das rádios de baixa potência. Porem a 
constituição de 1988, art 220 garante a manifestação de pensamento, criação, expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo e veículo não sofrerão quaisquer restrição. E no Art 
5º. Assegura a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independente de censura ou licença.  
O Brasil também é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, celebrado na Convenção 
Americana de direitos Humanos, em 1969, que garante que o exercício de liberdade de 
pensamento e de expressão que alem de outros acordos garante que não pode haver por parte 
de seus signatários o abuso de controles oficiais do papel da imprensa, de freqüência 
radioelétricas ou de aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros 
meios destinados a circulação de idéias e opiniões. 
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desde de Seattle, nas manifestações contra a Organização Mundial de 

Comércio. O Studio X foi programado para transmitir on line sons, reportagens, 

upgrades, músicas e entrevistas com ativistas ao vivo e com os presos durante 

os protestos durante vinte quatro horas e possibilitou a retransmissão via FM 

livres. Uma segunda característica do sitio de rádio do CMI Global é a linha de 

notícias globais, linha que une automaticamente e duplica o áudio de outros 

sitio locais do CMI, e assim fazendo que os arquivos em áudio sejam 

encontrados em uma localização centralizada, em uma base semanal para 

busca de áudios para programação local.   

Outros projetos de alcance global são mencionados por Coyer (2003): a 

Rádio Contra a Guerra,  o EuroRádio e outro intento de rádios européias 

chamado Rádio Austistici.  

A Rádio Contra a Guerra surgiu das movimentações de linhas de áudio 

do movimento pela paz, um numero de voluntários e voluntárias do CMI 

Washington, D.C. Contribuiu com o PeaceWatch, um programa sindicalizado 

especial de Washington produzido fora do próprio da Pacifica Station 

Washington. A Itahca Free Radio e Enemy Combatent Radio emitem ao vivo, 

vinte quatro horas por dia, sete dias por semana resposta a guerra, e podem 

ser escutadas através da linha de emissão global. O conteúdo da Rádio Contra 

a Guerra continua sendo montado com as linhas de noticias de todas as 

estações que disponibilizam o áudio. 

O sítio EuroRádio, atualmente parado, tem como planos fluir os 

conteúdos de áudio de rádios livres e independentes de vários coletivos de 

mídia na Europa, em uma rede de programas regulares. O projeto que 
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chamado Rádio Autistici, é um sítio que apresenta um sistema automático 

através do qual se pode participar da programação se dá através de um 

comando. Segundo Coyer (2003), este é o esforço de vários projetos do CMI, 

previamente discutidos, como a programação multilingüe, que mescla a 

principio o inglês, o alemão, o italiano e o espanhol.  

3.7.3.1 Área de Rádios Livres da América 

A Área de Rádios Livres das Américas (ARLA) é um projeto que integra 

as rádios livres, grupos autônomos, coletivos de mídia radical, movimentos 

sociais nas Américas e vários coletivos do CMI em ocasiões especiais 

relacionadas à campanha contra o Acordo de Livre Comércio das Américas.  

Sua construção se iniciou na 5ª. Reunião Ministerial da OMC em 

Cancun quando jornalistas independentes e organizações populares fizeram 

um apelo para que rádios livres, independentes, populares, cidadãs enviassem 

produções sobre a ALCA para serem transmitidas via Internet durante a 

reunião ministerial da ALCA, em Miami. Nas manifestações, em Miami, a Rádio 

Hurakán e a Associação Mundial de Rádios Comunitárias transmitiram do 

Centro de Mídia Independente de Cancun, e a Rádio Resistência transmitiu de 

Miami, ao mesmo tempo que a ARLA distribuía as informações sobre as 

conseqüências da ALCA para todo o mundo.   

A ARLA é um espaço de convergência onde as produções de rádio 

populares de todo continente americano se transmitem constantemente via 

Internet, de forma que as rádios conectadas possam transmitir em tempo real 

os acontecimentos que afetam seus países e as manifestações na luta contra a 

ALCA. Os servidores disponibilizam a conexão fazendo links nas diferentes 
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páginas e tomando sinais de outros servidores para retransmiti-las. As 

transmissões via Internet são acessadas e transmitidas pelas rádios livres e 

comunitárias. O projeto está ainda em construção, mas já houve algumas 

experiências como a transmissão nas eleições do primeiro turno na Guatemala, 

nos fóruns alternativos de comunicação no Brasil, Uruguai, México e Argentina. 

Participaram vários grupos de rádio se coletivos do CMI da Argentina, Brasil, 

México, Estados Unidos, Costa Rica, Peru, Bolívia e Guatemala.  

3.7.3.2 CMI Brasil em Freqüência Modulada.  

    No Brasil o CMI tem atuado junto às rádios livres e comunitárias, 

auxiliando na formação de novas rádios, denunciando os ataques da mídia 

comercial e do Estado43, na organização do movimento de rádios livres e 

confeccionando boletins para rádios comunitárias. A proximidade do CMI com 

as rádios livres se deve ao fato de muitos dos seus voluntários e voluntárias 

também serem programadores em rádios livres. 

Vários coletivos mantêm projetos de rádio em freqüência modulada: o 

CMI Goiânia realiza intervenções com a Rádio Grilo. “A gente entrou no ar 

duas vezes. Tinha um programa na Rádio Magnífica no campus 2 da federal, 

as  transmissões ocorreram uma no Dia de Democratização da Comunicação e 

a segunda no Festival de Cultura e Arte da Região Sul” Diego, CMI Goiânia. O 

coletivo do CMI Goiânia pretende montar a rádio em um lugar fixo no parque 

                                            
43Ver:http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2004/06/283280.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2004/05/280632.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2004/05/280285.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/09/264696.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/06/257083.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/05/255379.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/05/254162.shtml; 
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/05/253945.shtml. 
 

http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2004/05/280632.shtml
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2004/05/280285.shtml
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/09/264696.shtml
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/06/257083.shtml
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/05/255379.shtml
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/05/254162.shtml
http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2003/05/253945.shtml
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Ateneu, o projeto que já possuí um lugar para instalar o estúdio está fase de 

final dependendo apenas da organização, integração dos moradores do bairro 

com o projeto. 

Em São Paulo existe o projeto de se montar uma rádio do CMI, 

transformando a rádio Pega Eu! em uma rádio fixa. O projeto em fase de 

implementação prevê um ano de transmissão via web para depois transmitir via 

freqüência modulada para a região central de São Paulo. 

A rádio Pega Eu! Foi inicialmente concebida como um de ato de 

desobediência civil. Foi ao ar pela primeira vez no dia 15 de março de 2003. O 

coletivo do CMI São Paulo instalou a rádio livre na Avenida Paulista, 

considerado o coração do sistema nervoso financeiro do Brasil, desafiando o 

governo federal, a Anatel e a polícia federal para que fechassem a rádio pelos 

mesmos métodos violentos utilizados para fechar rádios livres e comunitárias 

nos bairros pobres.  

 Em uma carta aberta emitida no dia 13 de março de 2003, o CMI São 

Paulo denuncia a continuidade, por parte do governo Luis Inácio Lula da Silva, 

das políticas que beneficiavam o monopólio das comunicações pela mídia 

corporativa e a repressão às rádios comunitárias e livres através da criação da 

GCRAC, Grupo de Combate Às Rádios Clandestinas. Denunciava o descaso 

do governo do Partido dos Trabalhadores, com a questão da democratização 

dos meios de comunicação, ao abrir mão das vagas na comissão de 

comunicação da Câmara dos Deputados e permitir que o conselho da Anatel, 

Agencia Nacional de Telecomunicações, continuasse composto, na sua 

maioria, por representantes da mídia comercial. 
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Os coletivos locais colaboram no Rio de Janeiro com a Rádio Bicuda, 

em Campinas com a Rádio Muda, em Brasília com a rádio Ralacoco, Rádio 

Restinga em Porto Alegre e com a Rádio de Tróia em Florianópolis.  

O Coletivo do CMI Salvador, por exemplo, junto com os voluntários do 

CMI Campinas e a Rádio Muda montaram uma rádio livre para transmitir 

durante o Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, a Rádio Ecopólis. Esta 

iniciativa de potencializar a formação de uma rádio livre na cidade e de 

formação de uma rede que agregasse o movimento de rádios livres e o 

movimento estudantil autônomo.  

O CMI Porto Alegre que disponibiliza um boletim de noticias que é 

produzido com seleção das matérias produzidas localmente e pelos coletivos 

do CMI no Brasil e no mundo, e que segue, via correio eletrônico, para as 

rádios comunitárias de forma periódica. O CMI Porto Alegre ainda tem ainda, o 

projeto, ainda não implementado, de fazer um CMI no Ar local que seria 

destinado também às rádios comunitárias que eles já mantém contato. 

O CMI Florianópolis têm um programa de uma hora e meia que vai ao ar 

toda terça-feira ás 18:00 na Rádio de Tróia. O programa não possuí um 

formato específico quanto ao estilo musical. O voluntário e a voluntária ficam 

responsáveis mantendo apenas o compromisso em realizar o programa e 

publicizar as informações produzidas localmente. A grade de programadores 

para o programa semanal é organizada mensalmente em uma reunião. 

Um outro projeto é o CMI no AR que é a produção de um programa em 

áudio para ser disponibilizado para rádios livres e comunitárias. Cada coletivo 

local fica responsável pela produção de cinco minutos de noticiais em áudio, 
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posteriormente estes arquivos são editados em um único arquivo como um 

programa da rede nacional e disponibilizado no sítio do CMI.  

Existem dois programas pilotos gravados, o projeto enfrenta dificuldades 

uma vez que nem todos coletivos locais possuem pessoas que atuem ou que 

tenham acesso às técnicas de áudio e rádio. 

3.7.3.3 Encontro de Rádios Livres 

 O CMI têm atuado junto com as rádios livres na construção de uma rede  

nacional de rádios livres como foi afirmado anteriormente. A proposta iniciada 

em 2003, após a oficina: Comunicação Livre –Novas Formas de Resistência às 

Novas Formas de Dominação, realizada pela Rádio Muda, de Campinas, São 

Paulo, no III Fórum Social Mundial tem contado com a participação de 

voluntários e voluntárias do CMI de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, 

Goiânia, Brasília e do pré-coletivo de Florianópolis.  

Em novembro de 2003, realizou-se em Campinas o I Encontro de 

Rádios Livres, visando à construção efetiva da rede nacional. Participaram a 

Rádio Muda de Campinas (SP), a Rádio Cega de Limeira (SP), a Rádio 

Interferência do Rio de Janeiro, Rádio Grilo de Goiânia (GO), Rádio de Tróia de 

Florianópolis (SC), Rádio Filó, uma rádio com sistema de auto-falantes dentro 

de uma escola estadual em São Paulo, estudantes da Universidade de São 

Paulo que estão montando uma rádio livre e os voluntários e voluntárias do 

CMI de São Paulo, Campinas, Brasília e Goiânia. A rede de rádios livres que 

atualmente têm um sítio44 de publicação aberta, com Chat, enquêtes, textos, 

                                            
44 www.radiolivres.org
 

http://www.radiolivres.org/
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arquivos, lista de discussão via Internet e está preparando um segundo 

encontro para o segundo semestre de 2004. 

Este encontro foi marcado por duas características, a primeira, pela 

composição na qual maioria das rádios livres presentes eram compostas por 

universitários e localizadas na região sudeste e sul, e seus participantes 

universitários. A segunda, pela ausência de projetos políticos definidos, muitas 

delas ainda não estavam em operação ou faziam transmissões a menos de um 

ano. 

 Neste encontro percebemos a polarização pela Rádio Muda e pela 

Rádio de Tróia do debate sobre a política editorial45. Eram dois projetos apesar 

de estarem de acordo quanto à necessidade de autonomia em relação ao 

Estado e ao Mercado, chocavam-se constantemente quanto ao conteúdo das 

mensagens transmitidas, ou seja, chocava-se por aceitação ou não de uma 

política editorial em uma carta de princípios ou qualquer outro documento que 

mediasse a atividade do programador quanto o que se pode fazer ou não em 

uma rádio livre.  

Na Rádio Muda as idéias de respeito e pluralidade eram as principais 

características do projeto de rádio livre; essa pluralidade permitia conceder o 

direito a voz mesmo a grupos neonazistas, apesar de fazerem parte do corpo  

                                            
45   Essa questão está sendo levantada por três características comuns do histórico e da forma 
de atuação das duas as rádios: a primeira característica é que tanto o CMI Campinas e CMI 
Floripa surgiram das iniciativas de pessoas que eram programadoras e programadores de 
rádios livres neste caso a Rádio Muda e a Rádio de Tróia; a segunda característica  é que em 
ambos os casos  voluntários e voluntárias do CMI fazem parte do coletivo fixo que gesta a 
rádio;  a terceira característica é que mesmo havendo discordâncias tanto entre as rádios e os 
coletivos locais do CMI, e mesmo, entre as rádios os projetos muitas vezes trabalham em 
parceria.    
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da Rádio Muda46.  Através de conversas informais com alguns programadores 

e programadoras, percebemos a presença de princípios orientadores, ainda 

que não estivessem escritos em uma carta editorial, ligados à  práticas 

cotidianas da rádio, que têm dez anos de existência.  

A Rádio de Tróia, desde de seu início, teve uma forte ligação com os 

princípios anarquistas e libertários, apesar de não se conceber como uma rádio 

de ativistas. Uma das opções adotadas para mediar as atividades do 

programador, foi dar-lhes limites autonomia, dentro dos limites da política 

editorial: Não vinculação de propaganda religiosa, comercial ou partidária; não 

vinculação de material racista, homofóbico, sexista e qualquer manifestação 

discriminatória.  

  A idéia defendida pela Rádio de Tróia é de que mídias radicais, livres ou 

independentes podem ser mais do que a reprodução da sociedade, elas podem 

ser instrumentos que apontem para a construção de sociabilidades não 

autoritárias e lutas anti-opressivas, sem que isso cerceei a liberdade de 

expressão do programador e do ouvinte. Este tipo de posicionamento por 

diversas vezes fora afirmado pelas voluntárias e voluntários do CMI 

Florianópolis que participavam da rádio.   

 A defesa de uma ação voltada para dar voz a quem não tem espaço na 

                                            
46 Meses antes a Rádio Muda tinha entrado em uma polêmica com José Arbex que denunciava 
a existência de neo-nazistas na rádio, apesar de a denuncia ser feita de forma desastrada pelo 
jornalista da Caros Amigos, revista de opinião com fortes ligações com a esquerda tradicional, 
especialmente com o Partido do Trabalhadores. Gerou uma polêmica em torno dessa questão. 
Na realidade existia dois programadores faziam comentários racistas, ambos não pertenciam a 
nenhum grupo neonazista como afirmava Arbex, o em questão programa era voltado ao 
público de Black Metal, gênero musical derivado do Heavy Metal ligado a assuntos de 
ocultismo e satanismo e não ao ideário anti-semita.   
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mídia convencional, também aparece na rádio de Tróia como uns dos 

argumentos utilizados com freqüência em reuniões, nas quais a discussões 

giram em torno da sua política editorial. A justificativa de não manter na 

programação da rádio programas de cunho discriminatório é argumentada pela 

definição da grade de programação e a utilidade destas experiências para o 

projeto. Ou seja, cedendo espaço para grupos repressivos já presentes na 

mídia comercial, seria  a  perda de um espaço numa programação que poderia 

ser utilizada por algum movimento, grupo ou indivíduo que tenha projetos de 

conteúdo emancipatório.  

A rede de rádios livres realizou em 2004 seu segundo encontro na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Participaram do encontro entre outras 

Rádios: a Muda de Campinas, São Paulo, Tróia de Florianópolis, Santa 

Catarina, Rádio Várzea e Pega Eu de São Paulo e Interferência do Rio de 

janeiro e voluntários do CMI Rio, São Paulo e Goiânia envolvidos diretamente 

nos projetos de rádio. 

 Este encontro apesar, de manter a característica de participação, de que 

origem das rádios na região sul e sudeste. As discussões se centraram 

principalmente na utilização do servidor do sítio na Internet e na consolidação 

da rede quanto o apoio mútuo entre as rádios.              

3.7.4 Cyber Cafés 

 O projeto de Cyber Cafés do Centro de Mídia Independente tem como 

objetivos: incentivar pessoas de baixa renda a mostrarem a sua realidade, 

desenvolvendo as habilidades técnicas através do uso do software livre para 

produzir sua própria mídia; produção de material pedagógico em uma 
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linguagem  acessível às comunidades sobre redação e difusão da informação, 

fotografia, vídeo, rádio e impressos em formatos de manuais e tutoriais no caso 

dos aplicativos; distribuição livre de programas e aplicativos para produção de 

mídia47 e de incentivar a discussão sobre copyleft dentro do contexto da mídia 

independente.  

 Existiram três experiências de projetos pilotos de Cyber Café do CMI 

São Paulo. O primeiro em um centro social anarquista; o segundo, em uma 

ocupação do Movimento Nacional de Luta por Moradia e o terceiro, ainda está 

em ocorrendo na sede de uma Ong o centro de São Paulo: 

 (...)Juntamos partes de computadores, cabos, vídeo, teclados velhos, 
compramos peças usadas na Santa Ifigênia e em um leilão. A idéia principal 
era fazer um local com conexão à internet, alguns PCs - rodando Linux - para  
incentivar de alguma forma as pessoas a publicar no site. Quem mantinha esse 
espaço - quem pagava as contas do telefone e conexão - eram os próprios 
voluntários. 

Com o fechamento do ICAL estávamos procurando um outro espaço para 
continuar com o projeto do cyber café. Acabamos optando por colocá-lo numa 
ocupação no centro de São Paulo. Lá o objetivo do projeto, na minha opinião, 
vai ser alcançado de melhor forma até do que era no antigo local. Isso porque 
estaremos lado a lado com os movimentos do centro da cidade, com pessoas 
que têm muitas histórias para contar. Lá moram cerca de 300 crianças que não 
possuem computador e, talvez, nunca navegaram na internet. A cada dia da 
semana teremos um voluntário dando oficinas e trabalhando como monitor do 
cyber café.48

 Ainda sobre as experiências dos Cyber Cafés. Relata Toya do CMI São Paulo: 

 (...) os cyber cafés que tiveram em diversos lugares, um em um centro cultural 
anarquista uma experiência completamente diferente pois não tinha o acesso 
que a gente queria, em um centro cultural em uma ocupação, onde era mais 
criança que utilizava, usava para joguinho era interessante, e agora já gente 
está em uma ONG, que está cedendo Internet de graça, o espaço é aberto não 
é controlado pela ONG, qualquer pode utilizar, e pelo contrario, quem organiza 
o Espaço é o CMI, quando nos precisamos das maquinas, nós falamos que 
nós precisamos das maquinas e puta... É um ambiente altamente gerado para 
gente mesmo (...).  

 Uma das dificuldades da experiência é quanto ao uso restrito ou não da 

                                            
47 Com o objetivo de distribuição foi desenvolvido através do esforço comunitário de voluntários 
e voluntárias do movimento de democratização da mídia, o Indymix, um cd de instalação de 
software livre (GNU/Linux) direcionado para produção de mídia. 
48 Entrevista com Carol do CMI São Paulo. Revista Play. Editora Conrad. 
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Internet pelas pessoas, para pesquisa e publicação ou para qualquer uso. 

Como Chat de namoro e páginas pornográficas. A idéia é que as pessoas 

usem os computadores para produzirem mídia e não apenas absorverem o que 

já está dado. 

3.7.5 Oficinas de Repórteres Populares e Outros Projetos 

 As oficinas de repórteres populares inicialmente introduzidas pelo 

coletivo de Porto Alegre e posteriormente sendo implementadas por outros 

coletivos, tem sua atenção voltada para produção de mídia independente em 

movimentos sociais, organizações autônomas e de moradores de bairros de 

periferia.  

 O CMI Porto Alegre em parceria com o COLUP, Coletivo Universidade 

Popular, realiza oficinas de formação de repórteres populares em escolas, 

rádios comunitárias e com o Movimento Sem-Terra.  

 A preferência do público alvo para implementação das oficinas é atingir 

aqueles que, normalmente, têm sua imagem deturpada pela mídia corporativa, 

incentivando a utilização da publicação aberta. Um outro fator é que estes 

movimentos já apresentam uma organização mínima que permite 

contextualizar a oficina dentro das pautas e necessidades das pessoas que vão 

participar da oficina.  

 A oficina pode ser vista também como uma forma de diminuir as lacunas 

de cobertura de atividades que acontecem nas cidades onde o CMI têm 

coletivo fixo. Os coletivos são compostos por poucos voluntários e voluntárias, 

isso tem como conseqüência a impossibilidade de dar conta da imensa gama 
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de eventos que ocorrem em cada local.   

 O CMI Brasília promoveu a formação de repórteres populares no 

acampamento da Via Campesina contra os transgênicos e as oficinas 

realizadas foram apontadas pelas voluntárias e voluntários como uma etapa 

importante na consolidação do coletivo. 

 Em Goiânia existe o projeto montagem em parceria com a União 

Popular, um coletivo autônomo que trabalha com inserção social, o primeiro 

Centro de Cultura Libertária na cidade. Existe ainda o projeto de repórteres 

populares com grupos organizados no Parque Ateneu em parceria com o 

movimento Culturart. E no bairro Goiânia Viva em parceria com o SOLUP, 

Sociedade de Luta Popular, o coletivo local está além de divulgando as lutas da 

organização, realizando discussões acerca da comunicação.  

3.8     FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA REDE CMI BRASIL.  

 O CMI no Brasil está organizado em uma rede descentralizada e não 

hierárquica de coletivos por cidade que atuam com autonomia sobre suas 

atividades e decisões, e que são publicam no mesmo sitio da Internet.  

 Essa ultima característica, a de publicar no mesmo sitio, é diferenciada 

da rede que se organiza em outros países. A rede estadunidense, por exemplo, 

se organiza também em coletivos por cidades, mas cada cidade tem um sítio 

próprio, sendo cerca de quarenta e sete sítios.  

  Não existe uma orientação de quantas pessoas podem participar dos 

coletivos locais, e sim, critérios que estabelecem sua inclusão na rede do 

coletivo. A discussão e a concordância dos voluntários com os princípios de 



 121

união da rede global; critérios de filiação da rede global, princípios de união da 

rede Brasil e a política editorial são os critérios para entrar na rede. O processo 

leva aproximadamente dois meses e apontam para necessidade de 

desenvolvimento de projetos locais, participação no coletivo local e na rede, 

apoio mútuo e parcerias entre os coletivos locais. Este processo foi se 

estabelecendo em decorrência das necessidades dadas com a ampliação da 

rede do CMI Brasil a partir de 2002.  

 Em 2004 a rede CMI Brasil estabeleceu um novo processo de formação 

para novos coletivos, que estabelece que dois voluntários de coletivos que já 

estão na rede monitorem a construção e a produção dos novos coletivos, 

tirando dúvidas sobre a rede e sobre questões técnicas do CMI. O novo 

coletivo após enviar três cartas de apresentação que descreve a formação do 

coletivo, seus projetos locais e os comentários sobre os princípios da rede CMI 

Brasil e Global e sobre a política editorial. Em quarenta e cinco dias receberá a 

resposta de sua proposta para a rede, uma vez que aprovado, poderá utilizar o 

nome CMI para os seus projetos. 

 Os princípios da rede Global, da rede Brasil e da política editorial são os 

princípios básicos que orientam os projetos do CMI. Tais princípios foram 

formulados em grande parte em Seattle, em 1999, pelos primeiros voluntários e 

voluntárias do Centro de Mídia Independente, destacando o caráter de uma 

rede descentralizada, não hierárquica, de coletivos autônomos, livre acesso às 

informações, livre troca de informações, respeito à integridade dos ativistas das 

ações coletivas respeitando seu direito a sua imagem, a utilização da 

publicação aberta, o caráter não lucrativo e apartidário, apoio mútuo entre os 

coletivos, compartilhamento dos recursos técnicos, equipamentos e mesmo de 
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conhecimento e o desenvolvimento de relações anti-autoritárias e não 

discriminatórias. 

 A política editorial é elaborada por meio de uma dimensão nacional da 

rede e respeitando os princípios estabelecidos na rede global. Visa manter o 

CMI dentro de seus objetivos e não deixar que a transparência da publicação 

aberta seja usada de forma inadequada, ou seja, a política editorial que 

estabelece certos princípios do uso do sitio, seja os mesmos que norteiem a 

atuação dos coletivos do CMI.  

 Os ataques de grupos de extrema direita na Alemanha fez com que os 

coletivos alemães filtrassem o material previamente antes de eles entrarem no 

sítio. No Brasil isso não acontece, os materiais publicados produzidos pelos 

coletivos locais e na coluna da direita do sitio, que contenha conteúdo que vá 

contra a política editorial ou repetido, ficam escondidos em uma outra janela do 

sitio. 

Como já foi visto no trabalho de Jô Freemamm (1970), as estruturas 

organizacionais precisam estar explicitas, garantindo o envolvimento das 

pessoas em um certo numero de atividades e evitando a formação de elites. 

Isso não quer dizer que a institucionalização destes princípios escrito na 

política editorial e em outros documentos do Centro de Mídia Independente 

torne-os imutáveis. Ao contrário eles acompanham a dinâmica da rede e 

deixam claro para os usuários e usuárias e para as voluntárias e voluntários, 

quais os objetivos que pretendem atingir. E evitam que se crie uma única visão, 

mesmo de um movimento emancipatório sobre como as coisas devem ser 

feitas.  
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Toya Mileno, voluntária do CMI São Paulo: 

Nós vemos a necessidade até hoje, a questão dos princípios do CMI . Nós 
acreditamos na igualdade de todos os seres, eu não vou aceitar uma 
publicação nazista, racista ou sexista, muita gente confunde a questão da 
publicação aberta com o CMI. O CMI defende a publicação aberta, eu criei um 
meio que eu tento agir dentro dele, eu acho que todo mundo tem o direito de 
criar seu próprio meio. Tanto que o software que a gente utiliza é livre, todo 
mundo pode  reproduzir. Se um nazista quer fazer um site de publicação 
aberta nazista, vai lá no software, ele vai lá e vai pegar, e vai ter na Internet o 
seu CMI nazi, ele tem todo o direito de fazer isso. 

Agora o CMI é uma proposta de liberdade de expressão, uma ferramenta e que 
cada um que crie sua própria ferramenta, se você concorda que eu criei você 
vai e utiliza ela, se você não concorda vai e cria uma para você. Todo é livre 
para fazer o que quiser, o que não está certo, é vir e quebrar minha ferramenta 
vir e puxar tudo, não dá. 

Você vai lá não me importa faz o que você quer, mais essa ferramenta aqui 
não aceita skin head (Nazi), essa ferramenta aqui tem um princípio que esta 
buscando igualdade entre todos os seres, respeito e tudo mais. Então não 
vamos aceitar isso, que tem gente que vem e diz que dar espaço para todo 
mundo: a gente não. A gente é uma das ferramentas de publicação aberta, que 
tem uma idéia de liberdade de expressão sendo frisada, como a rádio livre é 
um meio. 

 
  Segundo Diego voluntário do CMI Goiânia: 

A gente procura seguir a política editorial, não concorda com o que é racista, 
fascista, homofóbico, a gente mantêm alguns princípios claros que a gente tem 
que seguir alguns objetivos, a gente quer um mundo igualitário, não nesse 
discurso de igualdade corrente, como eu poderia explicar, deu um branco. É 
igualdade com respeito mutuo, que rodo mundo tem direito a igualdade e a 
liberdade que é uma coisa casada, não é igualdade de concorrência, não é o 
direito de ganhar grana como eu se você trabalhar, esse é o discurso corrente 
de igualdade, a gente não quer isso, um mundo igualitário que seja igualitário 
mesmo. A gente acha foda concordar com isso porque as caras têm espaço 
demais. A gente é independente não é imparcial. Esse discurso de 
imparcialidade não existe, esse é um discurso da mídia corporativa, “a mídia 
imparcial”. 

 Os princípios do CMI apontam para construção de uma rede global que 

estimula relações libertárias e respeito às alteridades sexuais, de gênero, 

cultura e de alternativas ao capitalismo, “um mundo que caibam vários outros 

mundos”. 

3.8.1 Processo de Decisão por Consenso 

 Como vimos em Negt e Kluge (1999) para que a política adquira seu 
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valor de uso, é necessário que os sentimentos cotidianos, protestos e 

interesses das pessoas, ou seja, a matéria prima da política tenha vida através 

de uma expressão política pública, através de processos de duração e de 

reivindicações assumam uma expressão supra-individual. 

A capacidade de discernimento é um dos requisitos para que política 

assuma seu valor de uso. No CMI ela é estimulada através da participação 

direta no processo decisório que têm como base a confiança, ou seja, em 

ações voltadas para a cooperação e solidariedades. Para que isto ocorra são 

necessárias algumas características inerentes relacionadas diretamente ao 

ambiente, a participação e ao comportamento nestes espaços: 

1. A existência de pontos comuns reconhecidos pelos membros do coletivo 

necessários para uma finalidade; pode-se discordar de como atingir os 

fins esperados, mas deve haver uma base unificadora; 

2. O respeito às alteridades: é preciso que todas as pessoas sejam 

escutadas nas reuniões de forma igualitária, não homogeneizando as 

diferenças sociais, étnicas, sexuais e de gênero, e que estimuladas as 

opiniões das pessoas, potencializando o acesso ao poder decisório; 

3. Igual acesso ao poder de decisão, sem preconceito de raça, etnia, 

religiosidade, opção sexual e de gênero. Onde o poder é compartilhado 

existe uma menor margem de que alguém não esteja sendo 

contemplado na sua decisão e idéias, ao mesmo tempo, que obriga a 

pessoa não delegar ao outro suas necessidades e sugestões de como 

as coisas devem ser feitas;  
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4. O apoio mútuo entre as pessoas do coletivo, ou seja, se reconhece as 

lacunas e problemas do coletivo e tenta-se solucioná-los pela da 

cooperação entre os membros do grupo; 

5. Decisão mediante a participação, ou seja, que as pessoas estejam 

comprometidas com o trabalho realizado pelo coletivo; 

6. Uma atitude autônoma dos membros do coletivo em relação a interesses 

externos e as afinidades, se a pessoa faz parte de uma outra 

organização ou é tem laços de amizade com outros membros do 

coletivo; 

 A decisão por consenso, ou seja, a concordância de todos não elimina 

os conflitos, mas revela sua existência em uma ordem diferenciada da 

relação de competição entre os indivíduos, tão estimuladas pelo modo de 

pensar capitalismo. As propostas se apresentam abertas, mas com fins e 

objetivos determinados, as idéias discordantes aliam-se à proposta original 

ou são deixadas de lado pelo próprio indivíduo, temporariamente, que, 

assim, concorda em fazê-lo em decorrência de uma condição supra-

individual.     

  E m nosso trabalho de campo observamos uma intensa dinâmica nas 

decisões do CMI. O processo de busca do consenso estabelece decisões 

temporárias com base em princípios mutáveis (escritos nos documentos) 

estabelecidos no livre acordo dos voluntários e voluntárias. Percebemos 

que quando uma questão é levada a público a melhor proposta é 

experimentada até que se mostre ineficiente ou não. Existe um processo de 

aprendizagem neste processo que acarreta uma relação estabelecida em 
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processos de duração, ou seja, não é uma lei ou norma de conduta imutável 

como um dogma49 ou a palavra final do especialista que diz o que deve ser 

feito, mistificando assim pelo estatuto da realidade, as propostas e a 

possibilidade de experimentar novas práticas para resolver problemas 

freqüentes nas atividades desenvolvidas pelo coletivo.  

 O CMI Brasil e na rede mundial apóiam-se sobre decisões consensuais, 

só utilizando uma outra forma de tomada de decisão apenas quando todos 

concordem de assim fazê-la.  

  Segundo Pablo Ortellado, do CMI São Paulo, a tomada de 

decisões possue duas esferas interligadas: 

Têm dois tipos de processos, o tipo de processo dos projetos locais, 
todas as questões locais são definidas localmente, a gente mantém um 
processo de descentralização muito grande, ninguém presta contas, das 
suas atividades locais. Se um coletivo local quer fazer um jornal, desde 
que ele não viole enquanto CMI, os princípios da rede, de produza em 
copyleft, e seguindo esses princípios ele tem autonomia para produzir o 
que ele quiser na hora que ele quiser. Então esses projetos locais essas 
decisões são tomadas localmente, mas normalmente em assembléias de 
forma bastante horizontal (...) 
 (...)  no âmbito nacional é que a gente tem de gestá-lo coletivamente, e 
que a gente tem uma lista editorial que cada coletivo manda quem quiser 
e quantos quiser para essa lista, e nesse coletivo editorial é decidido o 
que vai ser publicado, é um processo normalmente relativamente simples 
(...) 

  As ferramentas para a organização e decisão do CMI são as listas 

de discussão, as reuniões públicas e o Chat. 

As listas estão divididas conforme à necessidade de sua existência. A 

lista geral50 é onde são discutidas e decididas as questões relacionadas à rede 

                                            
49 Estou me referindo especificamente ao mito da parcialidade da informação repassado nas 
faculdades de jornalismo. 
50 http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-brasil  
 

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-brasil
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Brasil, da rede Latina Americana e da rede Global Também é onde são 

divulgadas as reuniões locais, nacionais, latinas e globais. Nas listas locais51 e 

dos coletivos em formação52 são organizados os coletivos das cidades, sendo 

que os endereços variam conforme a cidade. 

Na lista editorial é feito o monitoramento da página executada por 

voluntários e voluntárias e indicadas pelos coletivos locais que ficam 

responsáveis de acompanhar diariamente editorial, e zelar pelo respeito à 

política editorial. Esta lista é aberta para qualquer pessoa, mas só os 

voluntários e voluntárias indicados podem decidir alguma pequena alteração no 

texto, no caso de editoriais dos coletivos locais, ou enviá-los para um arquivo 

escondido na página, se os artigos publicados na coluna da direita não 

estiverem de acordo com a política editorial. A mesma política editorial é usada 

para a produção de outras mídias que levam logotipo do CMI. 

   Alem da lista editorial, ainda existem as listas divididas por grupos de 

trabalho de tradução, trabalho técnico, vídeo, fotografia e áudio que servem 

para a troca de experiências estas listas são abertas para que qualquer 

                                            
51 Belo Horizonte (MG): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-bh  
- Brasília (DF): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-brasilia  
- Caxias do Sul (RS): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-caxias  
- Fortaleza (CE): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-fortaleza  
- Goiânia (GO): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-goiania  
- Porto Alegre (RS): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-poa  
- Rio de Janeiro (RJ): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-rio  
- Salvador (BA): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-ssa  
- São Paulo (SP): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-saopaulo  
 
52 - ABC (SP): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-abc  
- Campinas (SP): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-campinas  
- Cuiabá (MT): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-cuiaba  
- Curitiba (PR): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-curitiba  
- Recife (PE): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-recife  
- Rio Grande (RS): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-riogrande  
- São José dos Campos (SP): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-saojose  
- Vitória (ES): http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-vitoria  
 

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-bh
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-brasilia
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-caxias
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-fortaleza
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-goiania
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-poa
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-rio
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-ssa
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-saopaulo
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-abc
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-campinas
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-cuiaba
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-curitiba
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-recife
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-riogrande
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-saojose
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-vitoria
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interessado possa participar. 

 O Chat é utilizado como espaço de informações sobre assuntos 

técnicos, coberturas de eventos, para resolução de problemas urgentes da 

rede, como espaço de troca de experiências e contatos entre os voluntários do 

CMI. 

 Este sistema de porta vozes é um híbrido da forma de organização por 

coletivos que fazem as reuniões presenciais e a utilização da tecnologia de 

comunicação para tomada de decisões em rede. O processo para se tomar 

decisões no nível da Rede CMI Brasil funciona da seguinte maneira53 , a partir 

da existência de uma proposta a ser discutida na lista CMI Brasil: 

1. Além da discussão na lista, cada coletivo discute a proposta na sua 

próxima reunião local e volta com uma resposta ou um comentário (se 

precisar de mais informação ou quiser modificar a proposta) que é 

publicado na lista. A decisão é tomada na próxima reunião periódica da 

Rede (que acontece todo último domingo do mês, no IRC, canal # 

Brasil, às 21 horas); 

2. Se a proposta for urgente, o proponente deve avisar e então é marcada 

uma reunião extraordinária da Rede no prazo de dez dias (período no 

qual os coletivos locais devem discutir a proposta); 

3. Se algum coletivo considerar que precisa de mais tempo para discutir a 

proposta, o prazo pode ser prorrogado; 

                                            
53 Discrição do processo feita pelos próprios voluntários no FAQ do sítio. Organização da Rede 
CMI Brasil. 
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4. Na reunião da Rede, os diferentes coletivos enviam pelo menos um 

porta-voz cada para levar suas posições e tentar coordenar as 

diferentes respostas numa posição consensual; 

5. Se o consenso não é possível, a proposta é reenviada para o nível local 

para ser novamente debatida levando em conta a discussão acontecida 

no nível da Rede; 

6. Na próxima reunião da Rede ou, se for urgente, em mais dez dias, 

numa nova reunião extraordinária, a proposta é rediscutida e tenta-se 

alcançar novo consenso. 

3.8.2 Sobre a organização do CMI. 

 A organização que a mídia assume com a revolução midiática iniciada 

no século XVII e ampliada nos séculos XX e XXI é atacada através de novas 

formas de organizar e produzir as informações decorrentes de organizações 

não hierárquicas e horizontais. Não é um redescobrimento da técnica midiática, 

mas uma apropriação pelos ativistas alicerçada pela idéia de não mediação, ou 

seja, uma apropriação dos ativistas que estão participando de manifestações, 

protestos e demais eventos, que têm como objetivo tomar os processos nas 

mãos. Afirma assim, uma ação política voltada para formação como valor de 

uso, ou seja, através dos veículos de mídia radical alternativa publiciza e ao 

mesmo tempo executa uma ação voltada para construção, proteção e 

desenvolvimento da comunidade.  

(...) a rede (CMI) é isso, é a não necessidade da mediação da notícia e da 
informação. O trabalho jornalístico é a mediação. O fato é mediado por um ser 
dito capacitado, portador da verdade objetiva, imparcial e passa para 
informação para as pessoas. Para mim a idéia de Indymedia é cortar o 
intermediário. Diego CMI Goiânia. 
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 As oficinas de repórteres populares é o melhor exemplo disso, pois não 

se estimula não só que as pessoas publiquem no sítio do CMI, mas que elas 

criem seus próprios veículos de mídia participativa.  

 Vejamos que no caso do CMI existe um duplo sentido quando falamos 

em construção, desenvolvimento e proteção de comunidade, pois ao produzir 

informações e auxiliar as comunidades e movimentos sociais a produzirem sua 

própria informação os voluntários e voluntárias do CMI auxiliam na existência 

pública dessas comunidades e movimentos. Criam e recriam, também, através 

da rede solidariedade, sentidos, sentimentos e significados comuns tipicamente 

comunitários entre os membros dos coletivos. Pois existe não é apenas através 

da Internet que os membros da rede se relacionam, mas através de um intenso 

tráfego de voluntários e voluntárias que em diversas ocasiões, vão para outras 

cidades auxiliar na cobertura de algum evento ou mesmo trocar conhecimento 

técnico e experiências. 

 O CMI no Brasil é confundido, muitas vezes, como um veículo de mídia 

anarquista, confusão causada pela forma de organizar-se e pelo grande 

numero de voluntários e voluntárias que participam de grupos autônomos e de 

outros projetos de mídia, com base organizativa horizontal e a não 

hierarquizada dos participantes. 

  Podemos esclarecer essa confusão se pensarmos que a organização 

em rede de movimentos propõe, justamente, os princípios que norteiam uma 

prática libertária, ou seja, princípios como descentralização, apoio mútuo, 

internacionalismo e autonomia são comuns e não exclusivos do movimento 

anarquista. 
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 A descentralização em vários coletivos locais permite que seja possível 

conceder visibilidade a um maior numero de pautas, e que os movimentos 

sociais tomem a frente dos processos de produção e difusão da informação a 

respeito de si mesmos. As prioridades de cada coletivo são estabelecidas 

localmente, e a não hierarquização só é possível através da autonomia de cada 

coletivo. A autonomia é mediada por dois princípios: o apartidarismo e o anti-

capitalismo, mas é interdependente do apoio mútuo entre os coletivos. 

 O apoio mútuo nega a competição como princípio organizador do tecido 

social, cada coletivo se apóia sobre a livre troca de conhecimento, informações 

e equipamentos para que a rede se desenvolva de forma igualitária e livre.  

 O novo internacionalismo54 propõe-se em pensar as atividades locais e 

globais de forma não hierárquica. As necessidades, restrições e soluções são 

colocadas no seu contexto específicas, e também, em relação a problemas 

comuns com outros coletivos da rede independente de sua nacionalidade.  

 A organização da rede Indymedia em seus enlaces globais sugere não 

só a proteção das comunidades, movimentos e outros segmentos da sociedade 

marginalizados pelo capitalismo, mas a formação e proteção de uma 

comunidade que supera o lócus. Ou seja, a comunidade se auto-regula e 

alimenta seus laços comunitários dentro das redes temáticas através da ampla 

troca de informações, experiências e conhecimentos.  

                                            
54 Souza (2002) afirma que o novo internacionalismo se deferência do internacionalismo das 
organizações operárias do século XIX, onde existe a universalização do proletariado industrial 
e de seu papel revolucionário. Não estamos negando a importância desta categoria e sim 
afirmando que as respostas da sociedade civil ao capitalismo são múltiplas e as novas 
insurgências protagonizadas por jovens, comunidades indígenas, operários, cristãos 
progressistas nos últimos anos estão muito longe de serem pensadas como um simples 
produto de um determinismo econômico. O neoliberalismo não mata apenas de fome, ele 
alicerça processos de desenvolvimento que acabam com os laços comunitários. Troca-se o 
estar junto comunitário pelos benefícios do consumo globalizado. 
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 A proposta de produzir a própria mídia do CMI agrega a construção de 

um espaço não só virtual, mas real, que permite a socialização de 

conhecimentos da mídia radical alternativa em convergência com movimentos 

da sociedade civil. A utilização de várias modalidades de mídia cria a 

possibilidade de retirar do banco de dados da Internet formando pontos de 

convergência entre os coletivos, outros veículos alternativos de mídia 

alternativa e movimentos sociais. 

  A participação de muitos voluntários e voluntárias em rádios livres 

ajudam a pensar estes pontos a que nos referimos. Uma rádio livre um veículo 

altamente difundido de mídia radical, que se diferencia de uma rádio comercial 

pelo conteúdo, mas por ser um espaço de convergência entre vários 

movimentos que rediscutem os paradigmas de uma comunicação participativa. 

Proporcionando uma intensa troca de informações, sentidos e experiências dos 

que dedicam seu tempo não só à emissão de conteúdo, mas também à gestão 

do veículo de mídia.  

 Estes princípios relacionam-se com a enorme gama de necessidades 

causadas pela globalização neoliberal e pelas especificidades com as quais 

cada coletivo está colocado localmente, isso significa, que tanto às resistências 

quando a atuação dos coletivos locais do CMI atuam em realidades concretas 

por um lado com limitações de recursos e possibilidades, e por outro ampliando 

as possibilidades de adesão das pessoas aos projetos. 

 Chamamos a atenção aqui para a questão dos recursos e 

possibilidades, menos por modificarem a estrutura organizacional dos coletivos 

e dos processos de decisão, e mais pelas diferenças que desenvolvem nos 
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projetos em cada coletivo local. Estas especificidades atuam na adesão ou não 

de um coletivo em um projeto proposto em nível nacional ou global como 

veremos a seguir. Como por exemplo do projeto do CMI no Ar, neste caso, as 

especificidades decorrem das limitações técnicas e de pessoal para que cada 

coletivo produza meia hora de programa com notícias locais; o interesse de 

cada coletivo e do apoio de outros coletivos auxiliam nestas lacunas. Mas 

todos os coletivos têm o direito de decisão sobre tudo que é proposto. 

 Como nos grupos autônomos do movimento anti-capitalista global, o 

CMI é uma proposta organizacional crítica à Realpolitik. A autogestão e 

horizontalidade não podem ser sufocadas pelas necessidades históricas como 

no modelo de mídia pós-revolucionária leninista pelo perigo de que a cultura 

burguesa desencadeie uma contra-revolução ou pelo perigo de sansões do 

Estado. Os processos negam o deslocamento do poder de decisão do 

indivíduo para um representante.  

 Existem contextos específicos em que os sujeitos atuam. Não estamos 

falando da Rússia Csarista e nem regimes ditatoriais dos anos 60 latino-

americanos, mas da recente onda de intolerância dos Estados Nacionais com 

as ações coletivas. Cada dia de ação global deixou centenas de feridos, presos 

e um ativista oficialmente morto pela polícia italiana em 2001, em Gênova.      

 Tornar-se sujeito da mídia através das propostas de mídia participativa, 

“o faça você mesmo”, assume no CMI um caráter organizacional que opera 

dentro de uma lógica diferenciada de produção de bens culturais e de 

informação, esta lógica sugere a quebra da idéia de especialista. O “Todos são 

repórteres”, admite a reflexividade de cada um e de todos os indivíduos na 



 134

produção da mídia, o que para acontecer é preciso para isso é o contato com 

as ferramentas técnicas para produção.  

 O sujeito da mídia participativa tem por necessidade tornar o interesse e 

existências da comunidade visível a toda a sociedade, ou seja, a participação 

nos coletivo é uma pequena parte de toda as atividades. O que o Centro de 

Mídia Independente faz, e, que para muitos voluntários e voluntárias é a 

atividade mais importante, é abrir um espaço virtual e real que possibilita 

tornar-se sujeito da mídia, quebrando assim com o discurso unilateral feito pela 

mídia comercial sob os dogmas da imparcialidade da notícia e com um modelo 

pronto de uma organização de mídia alternativa pós-revolucionária leninista. 

 Aqui nos deparamos com a proposta de Downing (2002), de pensarmos 

através do pensamento gramsciano na sua reinterpretarão do intelectual 

orgânico como comunicador/ativista. Essa categoria pode ser bastante 

coerente quando se adotarmos para pensarmos a atuação dos voluntários e 

voluntários do CMI, mas não para analisarmos o projeto como um todo, já que 

a publicação aberta cria a possibilidade de participação direta de qualquer 

pessoa no sítio, mesmo não pertencendo a um coletivo fixo da rede Indymedia. 

 Os problemas causados pelos bloqueios da grande mídia em conferir 

existência pública às resistências na sociedade civil, não são tratados como um 

simples reflexo da permanência deste ou daquele grupo no poder. A 

democratização dos meios de comunicação não está restrita ao controle da 

sociedade sobre a programação, conteúdos e concessões, mas também, aos 

meios de produção da informação. 

 Podemos acompanhar durante o trabalho de campo as reuniões do 
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coletivo local de Florianópolis e uma reunião do coletivo de Porto Alegre. 

 Uma das primeiras reuniões do pré-coletivo do CMI Florianópolis se 

realizou na sede do Sindicato dos Funcionários da UFSC, local onde já 

ocorriam as reuniões da Rádio de Tróia.  

 Haviam nove pessoas, duas estavam tendo o primeiro contato com o 

CMI, seis já se conheciam da Rádio de Tróia onde atuavam como 

programadores e programadoras e uma pessoa estava auxiliando de forma 

espontânea o coletivo. Constava da pauta a formação dos grupos de trabalhos 

e quais as atividades que seriam executadas nas próximas semanas, 

distribuição dos programas na rádio. 

 Depois de uma série de informes, discutiu-se qual atribuição que cada 

grupo de trabalho teria e sua responsabilidade em estar sempre auxiliando não 

só no seu grupo de trabalho, mas em todas as atividades do coletivo. Os 

grupos de trabalho foram distribuídos em rádio, impressos poste e impresso 

jornal. Depois foram distribuídas as pessoas em cada grupo de trabalho, 

segundo sua vontade e afinidade até mesmo com as pessoas de cada grupo 

de trabalho. 

 As atividades propostas pelos participantes direcionam-se para fora da 

Internet.  Não se formou nenhum grupo de trabalho específico para 

alimentação da página eletrônica, as prioridades foram estabelecidas em 

publicizar o coletivo localmente, mostrando através das atividades realizadas o 

projeto de mídia participativa e atraindo novos voluntários e voluntárias para o 

coletivo.    
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 Através do perfil das voluntárias e voluntários que atuam na rede do CMI 

Brasil podemos compreender quais são as novas práticas políticas propostas 

pela mídia radical alternativa, em interdependência com os movimentos de 

emancipação da sociedade.  

3.8.3 Quem são os voluntários e voluntários do CMI Brasil? 

Do mesmo modo do domínio político, o progresso consiste em afastar-se cada vez mais 
da autoridade do chefe da tribo, do clã, do príncipe e do rei, do governo e do Estado. 

Economicamente, o progresso significa mais bem-estar para um número sempre 
crescente. E culturalmente, é o resultado de tudo o que se consegue para, além disso, 

independência política, intelectual e psíquica cada vez maior.  

Emma Goldmam – O Indivíduo na Sociedade. 
 
 

 As voluntárias e voluntários do CMI são em grande parte estudantes 

universitários, universitárias e secundaristas, entre 17 e 30 anos, que atuam 

também no movimento estudantil independente, nos grupos autônomos que 

participam das manifestações contra a globalização econômica neoliberal e nos 

movimentos e culturais sociais urbanos. A maioria é provinda da classe média 

e com uma capital cultural elevado. 

  Segundo Carol do CMI Porto Alegre, existem cerca de 500 Voluntários e 

voluntárias na lista de e-mail nacional do CMI. Ativamente são cerca de 200 

que colaboram com pelo menos uma tradução por mês. 

 Seria impossível identificar uma hegemonia de uma forma contestatória 

ao capitalismo na rede Indymedia. O CMI no Brasil e no mundo se identifica 

como um veículo de mídia anti-capitalista, apartidário e de esquerda, no qual o 

termo “esquerda” é muito questionado por alguns voluntários e voluntárias, 

embora essa identidade é em grande parte assumida por seus ativistas. Pode 
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se dizer que existe uma predominância de ativistas que se definem como 

anarquistas e libertários na rede brasileira do Indymedia. 

  A maioria dos voluntários e voluntárias do CMI, mesmo os que se 

identificam como anarquistas, libertários, autonomistas e de esquerda, são 

bastante diferenciados entre sí e extremamente críticos à política tradicional 

feita por partidos e sindicatos como veremos a seguir.  Direcionam também sua 

crítica à forma de organização marxista-leninista, ao ativismo entendido como 

profissão (especialista em transformação social), pois entendem que o novo 

ciclo que o capitalismo assume neste fim de século não permite uma resposta 

única de como eliminá-lo. Ou seja, não há um livro de cabeceira ou um 

manifesto único a ser seguido,  co-existem “anarquismos” característica 

histórica dos próprios movimentos de resistência global contra o capitalismo, 

que têm comum o desejo de expressar alternativas que contemplem a questão 

da igualdade com liberdade. 

 Nas entrevistas que realizamos percebe-se nos depoimentos a 

preocupação de que o que fosse mencionado nas respostas não fosse visto 

como uma visão geral do CMI, e sim, uma visão do entrevistado ou 

entrevistada sobre as perguntas. Existia uma lógica de não se homogeneizar 

as visões, o ativismo era visto como parte de seu cotidiano, mas não uma 

atividade que se colocava de forma diferenciada em relação a outros sujeitos 

do tecido social. 

 Nos coletivos há pouca participação de militantes de partidos, no 

máximo contribuem com uma ou outra tradução. Segundo Pablo Ortellado do 

CMI São Paulo, mesmo que o CMI decidido consensualmente não colocar 
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restrições à participação de militantes de partido, existe por parte dos 

voluntários e voluntárias uma desconfiança quanto às tentativas de 

aparelhamento dos coletivos pelos partidos. 

Na verdade são duas coisas que parecem contraditórias, essa coisa de querer 
abrir mais, mais pluralidade para outras formas de pensamento, e ao mesmo 
tempo um receio, e mesmo aversão de qualquer tipo de interferência, de 
grupos partidários dentro do CMI. Acho que o receio termina prejudicando a 
nossa pluralidade, embora exista alguma, mais do que as pessoas pensam. 
Realmente tem pessoas que são maoístas, gente que está dentro do PT, e as 
pessoas que estão são pessoas que conseguem separar as duas coisas. Tem 
sua atuação política dentro do partido, mas dentro do CMI são apenas um 
voluntário um tradutor.55  

 A militância tradicional é vista como algo ultrapassado que coloca o 

indivíduo em uma relação hierárquica em relação aos outros. A desconfiança 

revela os sentidos que os voluntários e voluntárias atribuem a Realpolitik.  

Partindo das entrevistas abaixo, tentaremos demonstrar quais são críticas dos 

entrevistados e entrevistadas ao estatuto da política na modernidade: 

 Toya do CMI São Paulo, trabalha com Free Lancer na área de 

informática e rede. Participou de vários coletivos entre eles o Coletivo Ação 

Local por Justiça Global, um dos coletivos envolvidos na organização dos 

protestos no Brasil contra a reunião do Banco Mundial e Fundo monetário 

Internacional em Praga, da onde surgiu o CMI Brasil. Participava da cena Punk 

Hardcoriana e, segundo ela, acabou brigando com todo mundo. Logo depois 

entrou na faculdade. Como estava brigada com as pessoas com as quais tinha 

vinculação entrou em contato com o Movimento Sem Terra do sul de Minas 

Gerais. 

 Depois de ficar atuando nos fins de semana no MST, a universidade foi 

                                            
55 Entrevista com Pablo do CMI São Paulo. Dia 22 de Novembro de 2003. Em Campinas 
durante o Encontro de Rádios Livres. 
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ficando cada vez menos interessante. 

 ..na faculdade eu não fazia nada mais eu ficava o dia todo com eles 
conversando trocando idéia ia para o  acampamento no fim de semana, uma 
pá de coisa até 2000, acompanhando os sem terra, acompanhando o pessoal 
do alimento e ação”“... 

 Em 2000 teve oportunidade de viajar para os Estados Unidos com uma 

outra pessoa que estava fazendo serviços de tradução, a pessoa voltou e Toya 

ficou por lá, onde conheceu o CMI através dos voluntários do CMI Nova Iorque. 

Depois de sua estada em Nova Iorque retornou para o Brasil para ajudar na 

organização do S26. Sobre o que ela pensava sobre a política feita pelos 

partidos de esquerda e sindicatos, ela responde: 

Por exemplo, os caras criaram o Fórum Social Mundial, porque os caras 
sabiam que o neoliberalismo não ia adiantar em nada, que ninguém quer ouvir 
mais isso. Fora Fernando Henrique é fora Collor, é fora Real de merda, é 
privatização porcaria. Os caras precisavam de uma maneira mais zoada de 
colocar as coisas. Então a gente coloca alguma questão que todo mundo acha 
que está participando. Tem milhares de pessoas no Fórum Social Mundial que 
não têm a mínima noção que aquele grupo dos partidos, se sentam nos 
bastidores estão falando.  

Não tem noção, porque no Fórum que estão todos partidos de esquerda do 
Brasil e decidiram prender vinte pessoas antes que elas queimassem uma Mac 
Donalds, não queimassem quebrassem um Mac Donalds. Ninguém tomou 
conhecimento que os “carinhas”  foram presos, ninguém ficou sabendo que 
quem tomou a decisão foram os partidos de esquerda que organizam o fórum. 
Para mim isso é mais um jogo do sistema como forma de controle. 

 Na época da ditadura, neguinho não podia continuar falando de general e ficar 
no governo, neguinho tem que falar que o povo quer ouvir, olha a gente tem 
democracia. Um país democrático você pode escolher seu representante, olha 
que beleza isso. 

(risos) 

Você coloca o neoliberalismo, ai você tem que colocar uma opção diferente, 
Lula, Lula ta ai, assinando FMI, assinando o Alca, assinando reforma tributária, 
reforma da previdência, fechando o olho para repressão contra o MST. Quer 
reforma agrária, ele não escuta, fingi que não entendeu, está fazendo que ele 
quer para manter. Isso acalma o povo. 

 (...) Isso não vai levar em nada, os partidos tradicionais nunca vão levar 
em nada, por é um sistema que já existe e que não funcional, o sistema da 
esquerda tradicional já teve em vários países e não funcionou, já teve em Cuba 
e também não funcionou. Isso não funciona e existem muitas alternativas estão 
aparecendo, formas diferentes que estão surgindo, o  CMI não é uma 
alternativa que vai salvar o mundo, mais um exemplo que se pode fazer 
diferente. Neguinho pode questionar uma comunidade, mas como diz os 
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zapatistas isso aqui são vários mundo, dentro de um mundo só, que é a rede 
internacional indymedia, e estamos indo, nada estourou, tem seus erros e tem 
seus acertos, de uma maneira geral o trabalho que faz, você vê a guerra na 
Palestina, quem que tinha a informação verdadeira do que estava acontecendo 
lá, foram forçados ou não a falar o único meio que tem é o CMI, por isso (...). 

  E Diego do CMI Goiânia, assim se refere à política feita pelos 

partidos políticos: 

(...) Eu tenho um serio problema porque esse discurso de direita e esquerda já 
foi ultrapassado a um bom tempo, é muito homogêneo. Até fico de cara, 
porque eu vejo de outra forma assim, todo mundo com a idéia de progresso, a 
idéia de trabalho é uma idéia corrente em todas as vertentes de direita e 
esquerda, centro, ponta direita, ponta de lança...(risos) é o trabalho que reina 
no discurso.  

A direita fazendo o discurso do trabalho, o emprego não sei o que... A 
esquerda contra desemprego querendo trabalho, não existe uma crítica de 
fundo da questão, esta tudo errado, que esta tudo um merda, as relações 
sociais estão muito precárias, egoístas baseadas na competitividade, na 
concorrência não no respeito mutuo e na solidariedade. Então eu tenho serie 
problema com essa coisa de esquerda e direita. 

 Diego é estudante de Comunicação Social da Universidade Federal de 

Goiás. Antes de dedicar-se exclusivamente ao coletivo do CMI Goiânia atuava 

no movimento estudantil que se coloca contra as ingerências dos partidos 

políticos no movimento. “E ai fui me decepcionando, fiz uma analise geral de 

estrutura que isso era muito pequeno, que só reportava para a idéia de muro, 

moral e cultural da universidade”. Além da questão do trabalho, a crítica ao 

nacionalismo das esquerdas é retomada pelo entrevistado: 

Tem outra coisa da esquerda que é a questão do nacionalismo, o nacionalismo 
é um mal muito grande que é causa de muitas desavenças, muitas guerras. O 
nacionalismo é a divisão geopolítica de Estado-Nação, dos reinantes locais, da 
burguesia local.  

Que aquela coisa velada, que não é só o contrato social, que tem constituição 
da legalidade é uma coisa entre senhores que tem essa visão, que a esquerda 
não consegue romper com o discurso de nacionalismo, progresso da nação, 
viva o Brasil, viva outra nação, é aquela coisa de vamos salvar o Brasil e foda-
se a Bolívia. Foda-se os andinos. 

 Em ambos os casos como já citamos aparece a critica a esquerda 

tradicional porque a mesma não conseguem romper com as determinações do 
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sistema e com os modelos já historicamente experimentados. A ação da 

esquerda volta-se para a utilização da massa como instrumento de manobra de 

conquista do poder. Não conseguindo transcender a questão do Estado forte e 

da proposta nacional desenvolvimentista. 

 No que se refere às políticas implementadas pelo governo os 

entrevistados e citaram por diversas vezes as manobras dos grupos que estão 

no governo, como uma ação voltada para manutenção no poder. A alternativa 

encontrada é a participação efetiva em projetos que procuram criar na 

sociedade ações voltadas para autonomia e auto-organização dos indivíduos. 

Tentar entender que eu faço parte das coisas que eu quero que mude, agora 
pensar que eles vão fazer parte daquilo que eu quero que mude, é tão estúpido 
pensar que votando no Lula ele vai fazer revolução no Brasil, vai dizer não ao 
FMI, não vai assinar o ALCA, e vai fazer uma revolução que vai mudar toda 
nossa vida, todo o nosso cotidiano. Mesmo nível de estupidez é tudo junto 
assim, da maneira que eu vejo as coisas. Toya –CMI São Paulo. 

 

Por mais que eu busque ser libertário eu não me abstenho de uma visão geral 
de sociedade, eu tinha algumas expectativas em relação ao PT, por exemplo, 
que poderia mudar alguma coisinha na área de comunicação. Luiz Teixeira, o 
pessoal que estava sempre na luta das rádios comunitárias e em outras áreas 
de comunicação, o cara do PDT e tinha um discurso anti-Globo. Hoje todo 
mundo dorme abraçado, ta na mesma merda ai, eu confesso que não tinha 
muita expectativa, mas mesmo eu confesso que rolou um decepção sim, tinha 
uma esperança que uma melhora podia ter. 

Mas não sei se foi uma ação programada, mas se fechou mais radio no 
período Lula que no período FHC inteiro, tem relatado isso, é um caso muito 
explicito um ano. É muito foda. Diego CMI Goiânia.  

  

3.8.3.1 Problemas que Podem Interferir no Consenso. 

 

 No decorrer da pesquisa, na coleta dos depoimentos nos deparamos 

com os anseios dos voluntários e voluntárias em resolver dois problemas para 

a rede em relação ao processo de decisão por consenso. O primeiro está 

relacionado à participação dos membros do coletivo nas atividades, e o 

segundo problema está relacionado a preconceitos profundamente enraizados 



 142

na cultura popular, o sexismo. Em ambos os casos procuramos não apontar 

apenas onde essas relações se localizam, mas como as voluntárias e 

voluntários estão lidando com isto e como avaliam e tentam solucionar estas 

circunstancias.   

3.8.3.2  A Falta de Participação. 

 A rede CMI é bastante flexível à participação, mas evita ser associada a 

um grupo político. Existe também a orientação de que os voluntários e 

voluntárias que estejam fazendo a cobertura de uma ação coletiva não 

participem como ativistas da ação.   

 

(...) o CMI é assim, a organização é totalmente horizontal. A Participação vai 
depender da pessoa, a pessoa pode participar lendo o site, a pessoa pode 
participar publicando no site, a pessoa pode participar do site de forma mais 
forte, na lista de discussão, o dia inteiro no chat, cada um participa da forma 
que quer. Ninguém têm a obrigação por ser voluntário de estar em todas as 
listas (...) então é muito aberto a participação, é dentro desses espaços quem 
têm que ter uma posição tomada, a decisão é tomada por consenso. Toya – 
CMI São Paulo 

 A flexibilidade organizacional do CMI permite que os seus voluntários e 

voluntárias estabeleçam quais atividades querem desenvolver dentro dos 

coletivos locais. Alguns coletivos locais adotaram a organização interna por 

grupos de trabalho. Estes grupos de trabalho são formados através da 

afinidade das pessoas com o tipo de atividade que deseja desempenhar no 

coletivo local, e também, pelas necessidades que venham aparecer no 

desenvolvimento das atividades e da organização do coletivo. 

 A rede não pode ser reduzida aos voluntários e voluntárias, como 

Melucci (1999, p.73) sugere, quando se refere ao fato que nas ações coletivas 

existe uma rede de grupos compartindo uma cultura de movimento e uma 
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identidade coletiva. A participação de pessoas que realizam traduções, 

pessoas ligadas a outros coletivos de mídia alternativa, colaboradores e dos 

leitores publicando e debatendo as informações do sítio é possível, pois o CMI, 

oferece uma série de possibilidades de conectar indivíduos e usuários de 

serviços e bens culturais produzidos pelos movimentos informalmente.  

 Em relação aos coletivos locais, onde não há condicionantes que 

delimitem a atuação dos voluntários ou voluntárias, ou mesmo, uma 

hierarquização aparente, a falta de comprometimento, de responsabilidade e a 

rotatividade de voluntários e voluntárias são apontadas como um problema 

sério para o funcionamento dos coletivos locais. 

 Ao usarmos como parâmetro a lista de discussão dos coletivos locais de 

Salvador e no pré-coletivo de Florianópolis, pudemos observar que de quarenta 

e duas pessoas inscritas na lista do pré-coletivo CMI Florianópolis, apenas oito 

pessoas são ativas; No CMI Salvador são dez a quinze pessoas atuam e vão 

nas reuniões presenciais, do total de sessenta inscritos na lista de discussão 

do coletivo soteropolitano. A participação on-line é muito importante em alguns 

coletivos, mas os números de inscritos revelam em menor grau o interesse. 

 A entrevista concedida pelo pré-coletivo de Florianópolis em decorrência 

dos quatro anos do sitio na Internet nos oferece uma categoria que nos auxilia 

na compreensão dos momentos em que estes problemas (rotatividade, falta de 

pessoal, e irresponsabilidade) causam constrangimentos nos membros mais 

ativos nos coletivos locais, a hierarquia invisível: 

 (...) A simples presença em reuniões ou a execução de algumas 
poucas tarefas de forma meio aleatória e até mesmo relapsa não são 
suficientes para garantir um bom funcionamento do coletivo. Disso decorre a 
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centralização das tarefas em poucos voluntários e voluntárias e uma hierarquia 
invisível com a qual não sentimos a vontade (...) CMI Florianópolis.    

     O mesmo problema é sentido em relação as atividades das rede Brasil: 

Observamos que a maioria das discussões e propostas são feitas por poucas 
pessoas, considerando o número de voluntários e voluntárias da rede. Surge a 
partir daí um procedimento de centralização de atividades. Mas, longe de ser 
uma acusação, consideramos isso uma falha de toda a rede. Dentro de um 
projeto político que propõe novas formas de organização, é necessário que as 
pessoas se sintam parte dele. Devem dar passos adiante, colocar as suas 
propostas, e não esperar as propostas de outras pessoas. O caminho para 
descentralização da rede, e dos coletivos locais, não é unilateral. É uma tarefa 
de quem, involuntariamente, assume papel de liderança e também de quem 
não se expõe com tanta facilidade. Apenas colocar esta questão em pauta já 
faz grande diferença, na medida que a discussão nunca perde o rumo da 
horizontalidade e a busca de mais radicalidade para alcançá-la. CMI 
Florianópolis 

 A existência de uma autoridade legitimada pela experiência não cria 

necessariamente uma hierarquia invisível nos coletivos e na rede Brasil. Não 

se pode confundir a questão da autoridade com uma relação autoritária, mas a 

falta de participação ou de responsabilidade do voluntário e voluntária nos 

processos de gestão e das atividades em que tenha se comprometido pode 

criar certos níveis de constrangimento. 

 Ricardo do CMI Goiânia aponta duas das causas mais comuns dos 

problemas relacionados à participação dos voluntários e voluntárias nos 

coletivos fixos: a) a primeira é em relação ao indivíduo, a falta de maturidade e 

de experiência das pessoas que entram no CMI; muitas pessoas são muito 

jovens por isso podem mudar de prioridades e projetos muito rápidamente, “as 

prioridades de hoje podem ser diferentes daqui há três meses”.  Ainda em 

relação ao indivíduo, muitas pessoas entram no coletivo sem ter tido nenhuma 

experiência de intervenção social ou qualquer forma de ativismo. b)a segunda 

causa está relacionada à questão do trabalho coletivo, quando o coletivo não 

está organizado, muitas pessoas que se aproximam do projeto se afastam logo 
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após algumas reuniões do coletivo, pois não conseguem se reconhecer nele. O 

coletivo não consegue socializar suas expectativas ou mesmo executar as 

atividades definidas nestas reuniões.   

 Melucci (1999) sugere como características dos movimentos em rede 

uma militância parcial e de curta duração e que requer uma solidariedade 

afetiva como condição de participação em muitos grupos. Mas como uma rede 

pode sobreviver a pouca ou a nenhuma participação da maior parte de 

membros? 

 A resposta está escrita no próprio desenvolvimento da rede e no sistema 

de visibilidade e latência sugerido por Melucci (1999). Ainda que as pessoas 

conheçam o projeto e compartilhem afinidades com aqueles que atuam mais 

ativamente nos momentos de latência, isso se dá nos momentos de 

visibilidade, onde afloram as solidariedades condicionantes da participação. O 

CMI se formou da necessidade promovida em dar visibilidade a um evento, os 

protestos de Seattle, a rede ampliou-se em decorrência do mesmo motivo em 

eventos globais e locais, sejam os protestos contra o G8 em Genova ou a 

Revolta do Buzu em Salvador. 

 O pré-coletivo de Florianópolis contou com participação efetiva de mais 

cinco voluntários, além dos oito como já foram citados, durante os protestos 

pela redução da tarifa, isso sem contar com a participação das pessoas que 

estavam nas ruas ajudando a distribuir os jornais de mão ou publicando no sítio 

da Internet.  O inchaço do coletivo foi diminuindo uma semana depois dos 

protestos terem acabado, até mesmo alguns voluntários e voluntárias que 

atuavam desde as primeiras reuniões só retornaram às reuniões após quase 
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um mês e meio do fim das mobilizações nas ruas.  

 O modelo auto-gestionário, tendo como princípios centrais 

horizontalidade e autonomia organizacional, permite que esse crescimento 

momentâneo acorra. Ou seja, a adesão das pessoas no veículo de mídia 

radical por tempo limitado, sem que estas pessoas sofram constrangimentos na 

hora de se tomar decisões quanto às atividades do CMI. Desde que as 

decisões sejam tomadas por aqueles ou aquelas que a propuseram e 

aceitaram em executá-la. 

 Ao mesmo tempo em que essa participação parcial é absorvida no 

coletivo nos momentos de visibilidade em decorrência de um evento, 

conseqüentemente nos momentos de latência, permite que as pessoas gozem 

das experiências, da troca de significados e criação de novos códigos culturais 

– uma troca de sistema de significados, que muitas vezes se opõem às 

pressões do mundo social dominante, como sugere Melucci (1999). Ocorre o 

refluxo na de participação efetiva nos coletivos locais. Isto não significa que os 

laços que criam e recriam a solidariedade inexistam. 

 Os voluntários e voluntárias compartilham uma cultura de movimento, 

mas as experiências, as trocas de significados, a criação de novos códigos 

culturais ocorrem também nos coletivos onde os voluntários e voluntárias são 

ativistas e não apenas na rede Indymedia. Assim como nas rádios livres, o CMI 

como veículo de mídia radical serve de ponto de convergência da pluralidade 

de experiências, propostas e ações provindas dos grupos autônomos e 

movimentos sociais que publicam no sitio dos quais seus voluntários e 

voluntárias fazem parte. Desta forma a rede social é entendida não só por sua 
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forma organizacional, mas das características do CMI, ela abrange os grupos, 

movimentos e sentidos que o sujeito dá a sua ação fora e dentro do CMI. 

3.8.3.3 O CMI Mulher na luta Contra o Sexismo. 

 O CMI Mulher é um grupo de trabalho formado por mulheres e homens, 

que visa questionar este problemas ligados à relação de gênero e propor 

soluções para dentro e fora da rede Indymedia.   Para estas voluntárias e 

voluntários os reflexos da reprodução do patriarcalismo na rede do CMI podem 

ser exemplificados tanto no cotidiano das reuniões, quanto na adesão das 

mulheres em certos grupos de trabalho e atividades.  

 Em uma carta aberta escrita Dan Spaning56, traduzida e publicada na 

página do CMI mulher no Brasil, o ativista estadunidense do movimento de 

resistência global, denuncia o comportamento dos homens nas reuniões do 

movimento anti-globalização corporativa no seu país. 

  Spalding (2002) afirma que para construir uma sociedade libertária é 

preciso preocupar-se como as decisões são tomadas. 

 Se você leva a sério o processo de consenso, tem de se preocupar com as reuniões. 
Este é o único lugar onde um grupo pode, democraticamente, decidir o que e como 
fazer (...) Não é a freqüência com que você fala, mas como e quando:  

Decisão por consenso é um modelo da sociedade que queremos viver, e uma 
ferramenta que usamos para chegar lá. Homens freqüentemente dominam o 
consenso às custas das outras pessoas. Pense no homem que...  

• fala alto, primeiro, por muito tempo, e sempre; 
• Oferece sua opinião imediatamente quando alguém faz uma proposta, faz uma 

                                            

56 Dan Spalding – dan@midnightspecial.net 
http://docs.indymedia.org/view/Local/CaleaBocacarta aberta aos homens no movimento 
Publicado em: http://dc.indymedia.org/front.php3?article_id=36741 
Resumo e Livre tradução: ieri@riseup.net 
 

http://dc.indymedia.org/front.php3?article_id=36741
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pergunta, ou quando a discussão está mais calma; 
• Fala com muita autoridade: “Na verdade, é assim...”; 
• Não consegue ratificar uma proposta ou idéia com a qual ele discorda, ao invés 
disso, acaba com ela; 
• Parafraseia tudo o que uma mulher diz: “Eu acho que o que a Maria está tentando 
dizer é...”; 
• Faz uma proposta, depois responde todas as perguntas e críticas a ela – às vezes 
falando mais que todas as pessoas juntas (nota: este homem freqüentemente acaba 
sendo o facilitador).  

E nem me fale do homem que é um péssimo facilitador e:  

• sempre se coloca em primeiro na lista de inscrições, porque ele pode; 
• de alguma forma, nunca vê as mulheres com mãos levantadas, e nunca encoraja as 
pessoas que ainda não falaram.57

 Estes comportamentos não são encontrados geralmente em um único 

homem, e nem são exclusivos deste ou daquele grupo. “Mas não posso ser 

sexista – Sou hippie58” e nem incomuns nos coletivos latino -americanos. Mas 

são bastante problemáticos para uma decisão por consenso, elas acabam por 

conceder de forma autoritária aos voluntários homens, brancos, cristãos,  

heterossexuais e com mais desenvoltura, falarem com poder maior sobre as 

decisões. 

 A participação das mulheres em certos grupos de trabalho, 

especialmente em relação ao coletivo técnico, aparece na entrevista concedida 

por Rattho do CMI São Paulo. Ele afirma que a formação diferenciada entre 

meninos e meninas, conseqüência da tradição sexista da nossa sociedade, 

afasta as mulheres dos trabalhos técnicos e a mesma tradição atribui à mulher 

mais responsabilidades no âmbito doméstico e de lutar por liberdade e direitos.  

A maioria das meninas de hoje que tem a oportunidade de estudar e que 
participam de projetos como o CMI naturalmente (devido às razões do ponto 
anterior ) tendem a se concentrar nas questões sociais, o que às vezes me 
parece ser um esforço para compreender e mudar a sociedade que as 

                                            
57 Dan Spalding – dan@midnightspecial.net 
http://docs.indymedia.org/view/Local/CaleaBocacarta aberta aos homens no movimento 
Publicado em: http://dc.indymedia.org/front.php3?article_id=36741 
Resumo e Livre tradução: ieri@riseup.net 
 
58 Idem. 

http://dc.indymedia.org/front.php3?article_id=36741
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segrega, além de uma busca pelas suas liberdades e direitos. O conhecimento 
técnico passa assim para um segundo plano59. 

 Segundo Rattho (Tech CMI) existem oito voluntários no coletivo técnico, 

para apenas duas voluntárias. No coletivo global ele afirma que, atualmente, o 

numero de voluntárias não ultrapassa quatro. 

 Pudemos observar durante o trabalho de campo, que apesar da base de 

argumentação sobre a discriminação das mulheres exposta pelas voluntárias 

da rede Brasil, ser a mesmas de Spanding estas não pode ser generalizadas a 

todos espaços de organização e decisão da rede. Mesmo assim ela existe de 

forma sutil e quase invisível. Numa oportunidade de conversa informal com 

duas voluntárias sobre a lista de discussão do CMI Mulher, ambas 

expressaram a necessidade da existência de uma lista exclusiva de mulheres. 

A justificativa seria evitar os constrangimentos por parte dos voluntários 

homens.      

 Uma das conquistas recentes do CMI Mulher foi à adesão da rede Brasil 

à linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva é uma forma de lutar também 

contra o sexismo, racismo, homofobia e outras formas de exclusão invisíveis, 

mas presentes na regras gramaticais que instituem o uso do masculino como 

genérico. 

 Através da linguagem inclusiva evita-se usar a palavra homem para 

significar humanidade, denegrir expressão que tem sua origem e significado, 

no ato de tornar negro, ou de atribuir apenas a um gênero uma ação. Exemplo: 

“Os trabalhadores da fábrica textil...” neste caso, é sugerido o uso de “os 

trabalhadores e as trabalhadoras” ou às “trabalhadoras e os trabalhadores” 

                                            
59 Entrevista feita por e-mail em 20 de maio de 2004. 
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evitando que a metade daqueles que estavam na ação se tornem invisíveis. 

Percebendo que a linguagem é uma das instituições mais duráveis da 

sociedade, também, pode ser um campo onde mudanças significativas 

construam relações igualitárias entre homens e mulheres. 

 Não existe ainda uma forma estilística normativa adotada para a 

linguagem inclusiva, o uso de @, “o/a” ou “x”, mas a própria estranheza do 

leitor com o símbolo leva a um saldo positivo pois possibilita a saída do leitor 

do lugar comum, segundo a proposta do CMI Mulher, que é levado a pensar, 

adotar e tomar outras posturas.  

 A questão de gênero pode ser compreendida através da afirmação de 

Dowining (2003) quando afirma que os veículos de mídia radical não 

conseguem afastar-se totalmente dos elementos autoritários da cultura que 

está inserido, neste caso o sexismo.  A proximidade das voluntárias e 

voluntários com as lutas feministas e grupos pelos direitos de exercer sua 

sexualidade, e mesmo de ter direitos, resultam em uma mudança ainda que 

lenta, mas extremamente importante para as atividades da mídia radical. 
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CONCLUSÃO  

 Ao longo do corpo deste trabalho foram levantadas duas hipóteses que 

são: 

1. A mídia radical de modelo auto-gestionário, permite que a 

democratização dos meios de comunicação vá além da troca de 

conteúdo e das mensagens. 

2. A desconfiança da juventude com a Realpolitick, e as categorias 

visibilidade e latência de Melucci (1999) são fatores que determinaram o 

surgimento e crescimento da rede Indymedia no Brasil.  

Podemos perceber a confirmação da primeira e da segunda hipótese no 

estudo de caso sobre as atividades e forma de organização da rede Indymedia 

no Brasil. Ao organizar-se em rede de coletivos autônomos que tomam 

decisões por consenso cada coletivo internamente e em rede, estimula a 

capacidade de discernimento, matéria prima para que a política adquira seu 

valor de uso desta as mensagens estão sujeitas a outros imperativos não a 

simples troca de sinais60, os sentidos publicizados estão sujeitos a uma 

construção coletiva mais ampla e crítica na sua forma de produção, distribuição 

(copyleft) e declaradamente parciais em relação a quem servem, e não produto 

de um campo onde a produção da verdade imparcial esconde interesses 

comerciais e políticos corporativos e estatais.  

A horizontalidade permite que em coletivos altamente heterogêneos em 

relação ao conhecimento técnico e o capital cultural de seus membros tenham 

                                            
60 Refiro-me aqui como troca de sinais, o ato de substituir um discurso de direita por um de 
esquerda.  
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continuidade. O reconhecimento do outro e do trabalho do outro nas tomadas 

de decisões e atividades desenvolvidas estimulam o apoio mútuo que só existe 

sob as condições de confiança e de não competição ao qual seria impossível 

dentro de uma empresa capitalista.  

Como argumentamos ao longo deste trabalho existe um movimento 

duplo de formação e proteção da comunidade dentro das redes sociais em que 

o CMI esta conectado, que altera o campo no qual a informação é construída. 

O primeiro movimento é o de estar dando voz aos movimentos e grupos sociais 

que estão procurando melhores condições sociais na sua luta por terra, teto e 

dignidade, ao mesmo tempo, que possibilitam através de capacitação técnica e 

de fornecimento dos instrumentos, que esses agentes de transformação 

produzirem sua própria mídia. O segundo movimento é a formação da sua 

própria comunidade em rede de ativistas de mídia, usuários e apoiadores 

conectados pela rede Indymedia.  

Percebe-se em movimento duplo formação de proteção da comunidade 

quando retoma a quebra do paradigma emissor/receptor torna o sujeito da 

ação coletiva, também o sujeito de sua publicização, sem mediação de um 

especialista e concede autonomia em relação aos grupos com que trabalha.  

Agora devemos fazer algumas considerações acerca da limitação não 

do modelo, mais dos problemas decorrentes da participação parcial e da falta 

de responsabilidade de algumas pessoas envolvidas nos projetos da rede 

Indymedia como exposto nos depoimentos.  

A falta de responsabilidade acaba causando uma hierarquização 

invisível nos coletivos locais e na rede nacional, como afirmado por um 
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membro do Coletivo CMI de Goiânia, o problema está relacionado a dois 

fatores: a) falta de organização do coletivo; b) questão da pouca idade e 

experiência dos voluntários e voluntárias da rede. 

Este problema em relação a participação limita, segundo nossa análise, 

não só a atuação do coletivo em fazer coberturas, mas também, a outras 

atividades  que estão co-relacionadas:  

a) As discussões acerca das prioridades do coletivo; Todo coletivo 

acumula um série de discussões (se assim o fazem) acerca de 

seus objetivos e práticas. Quanto maior a capacidade de 

socializá-las maior será o entrosamento entre seus membros e 

em relação à realidade, esta realidade é diversa de cada membro 

do coletivo em decorrência de seu capital cultural e classe social, 

e assim, que as prioridades do coletivo vão ser estabelecidas de 

acordo às experiências compartilhadas de seus membros. 

b) A organização e funcionamento do grupo; a falta de participação 

ou de responsabilidade faz que trabalhos essenciais para o 

funcionamento não sejam realizados, assim desestruturando o 

coletivo, ao mesmo tempo, faz que novos membros se 

desestimulem a participar, sobrecarregando os que ficaram.  

c) Os pontos de contato com as lutas populares; quanto menor for o 

número de membros atuantes no coletivo, menor é sua atuação 

junto aos movimentos sociais, isso decorre de fatores simples 

como a falta de pessoas que sejam referências seguras para os 

movimentos, a centralidade de uma pessoa como referência que 
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pode causar uma relação desigual de poder dentro do coletivo.  

d) Projetos de capacitação de pessoas para produção de mídia; 

Como foi exposto muitos dos projetos da rede CMI trabalham 

com movimentos e comunidades já organizadas, a capacitação 

para mídia em uma comunidade ou movimento exige uma 

sensibilização da pessoa para a questão da comunicação, a 

confiança da comunidade ou movimento para com a pessoa que 

está trabalhando junto a ele e isso requer tempo e dedicação.   

  Em relação à segunda hipótese ainda que estejamos em um momento 

de refluxo de ações coletivas como as que ocorreram de Seattle, Genova, 

Praga e Cancun, as ações locais e nacionais, protagonizadas pelos 

movimentos sociais e grupos autônomos, continuam provocando a 

necessidade da formação de novas experiências de mídia radical alternativa 

frente aos bloqueios causados pelo monopólio dos meios de comunicação de 

massa e a negligência do Estado em regulamentar o setor de comunicação 

comunitária.   

Muitos dos novos movimentos que surgem têm como base a crítica à 

partidarização dos movimentos sociais.  Estes movimentos não 

necessariamente são anti-partidários61, atuam em rede e de forma 

descentralizada renovando a crítica a realpolitik. As solidariedades entre estes 

movimentos, grupos autônomos e indivíduos alimenta a formação de novas 

experiências de estar junto possibilitando assim novas formas do fazer político 

e favorecendo a formação de novos coletivos.  

                                            
61 Um exemplo recente é o movimento nacional do Passe Livre Estudantil.     
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Podemos dizer que no primeiro momento que a insurgência zapatista no 

México, as ações globais contra o capitalismo são os estopins de novas 

experiências políticas que geraram o CMI. A continuidade da evolução da rede 

brasileira, que cresce cada vez mais no número de coletivos, está ligada as 

ações coletivas locais como a Revolta do Buzu, em Salvador, a Revolta da 

Catraca, em Florianópolis.  

Um outro fator que favorece a ampliação da rede são as experiências de 

atuação junto a movimentos comunitários e sociais como em Goiânia, Brasília 

e São Paulo nos momentos onde a necessidade de se contrapor aos discursos 

oficiais e da mídia comercial faz que o CMI seja apropriado por estes 

movimentos.  Percebendo que a flexibilidade organizacional adotada pela rede 

favorece sua atuação em parceria com outros coletivos de mídia e de absorver 

novos voluntários nos momentos de maior movimentação política, caracteriza 

empiricamente que o modelo auto-gestinário implica no reconhecimento do 

outro, em suas alteridades e objetivos comuns.  

A idade mídia, como sugere Antonio Rubim, permitiu uma mudança 

significativa na construção da sociabilidade contemporânea da fusão de 

imagens, sons e textos com a experiência cotidiana. A mídia radical alternativa 

tornar-se o meio pelo quais os movimentos podem interferir no processo de 

sociabilização das localidades em que estão inseridos. Ainda é cedo para que 

possamos analisar o quanto isso já existe, pois a co-existência entre mídia 

convencional e mídia radical sugere que a pluralidade de referenciais 

simbólicos ao qual cada pessoa está submetida62 é enorme. 

                                            
62 Sem mencionar os determinantes culturais inseridos no cotidiano das comunidades. 
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As mídias radicais constroem sujeitos e não apenas receptores, em uma 

escala maior e fragmentada, onde cada veículo de mídia radical conectado em 

rede aumenta suas possibilidades de abragência e cria novas formas de 

construção da sociabilidade.  O CMI é uma experiência valiosa que pode ser 

compreendida como novo paradigma comunicacional, que através de suas 

atividades, busca o rompimento com o estabelecido, com o medo da incerteza, 

tornando-se um potencial de renovação dos movimentos autônomos e ações-

tentativa” de tornar as idéias perigosas.  
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ANEXO I  

Página de Publicação Aberta do CMI. Publique – programa de publicação 

interativa com usuário. 

 

 
>>Quantidade de arquivos multimídia  

Quantidade de arquivos multimídia  
determine a quantidade de arquivos multimídia antes que você preencha o 
formulário de publicação. 

1
  

determinar

 

>>Informação obrigatória  

Língua  
português  

 
Título  

Publique no CMI  
 
Autor  
Se você copiou o artigo de algum lugar, por favor, mencione o autor 
original. 

Cazé  
 
Sumário (máximo de 6 linhas) 
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Página de publicação aberta permite que qualquer 
usuário dsiponibilize sons, imagens e textos das ações 
coletivas.

 

>>Região & Tópicos  

Selecione o tópico  
opcional 

 Discuta o CMI 

 Rádios

>>Informação para contato (opcional)  

E-mail  

Fonte: www.midiaindependente.org 
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ANEXO II  

Impressos CMI na Rua, Contra-informação e Ação Direta (2001-2005).  
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ANEXO III 

Relação de Vídeos produzidos pelo CMI Brasil, e outros coletivos de mídia 

• A20- (2001). O vídeo sobre o A20 “Não Começou em Seattle Não Vai 

• Vinheta do CMI– (2001) Vinheta mostrando os/as voluntarios(as) CMIs 

• Ocupação Anita Garibaldi – (2001) A ocupação de cinco mil famílias 

• Ocupação Carlos Lamarca – (2002) A ocupação de milhares de 

• Genuína Tortada – (2003)  “O Lula não nos representa a gente Davos! 

• Manifestação dos Pelados – (2003) Durante o 3º FSM, uma 

independente, disponibilizados no sitio da Internet. 

Terminar em Quebec”, produzido pelo CMI, mostra a experiência das 

ações coletivas descentralizadas, anti-autoritárias e não hierárquicas 

em sua organização. Não era Seattle, mas na Avenida Paulista que 

manifestantes anti-capitalistas estavam sendo duramente agredidos, 

agressões que culminaram em 200 boletins de ocorrência contra a 

polícia militar de São Paulo. O vídeo também foi distribuído na rede, a 

exibição do vídeo por ativistas do CMI estadunidenses em suas 

cidades repercutiu em debates sobre a atuação movimento de 

resistência Global na América do Sul. 

de todo o mundo explicando o que é o Centro de Mídia Independente. 

do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), em Guarulhos - 

SP. 

famílias sem-teto do MTST, em Osasco - SP. 

As pessoas nas ruas representam a gente em Davos!” Frase da 

ativista dos Confeiteiros sem Fronteiras após acertar uma tortada no 

presidente nacional do PT, José Genoino, durante o 3º Fórum Social 

Mundial. 

manifestação de pelados exigia o direito de ficar nú, após a brigada 

militar reprimir de forma truculenta a nudez de uma indiana que estava 

tomando banho nos chuveiros ao ar livre no acampamento da 

juventude. A manifestação que ocorreu no ultimo dia do III FSM 
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terminou com ainda mais violência, a brigada militar usou de força 

física para dispersar a manifestação que foi feita no fim do dia, do 

acampamento ao anfiteatro Por do Sol, utilizando a cavalaria, espadas 

e cacetetes.  

• Bicicletada em São Paulo – (2003) A Bicicletada é uma passeata 

• Vídeo Cid Moreira – (2003) Intervenção Urbana na Avenida Paulista 

• Barraco da Globo - Repórter Britto Jr, da rede Globo, promove uma 

• Velhinha Indignada – (2003) Senhora protesta contra o Festival Mídia 

• Polícia aparece no Mídia Tática – (2003) Polícia que não apareceu 

• Bicicletada no Mídia Tática – (2003) Protesto contra a cultura do carro 

• Delegado no Mídia Tática – (2003) Entrevista com o presidente da 

• Famosos em Passeata – (2003) Displays de famosos passeiam pela 

• A Revolução Não Será Televisionada – (2003) Vídeo do grupo de 

ciclística mensal contra a cultura do carro e promovendo do bicicleta 

como meio de transporte.  

em São Paulo durante o Mídia Tática Brasil. O Mídia Tática foi um 

festival que reuniu 30 grupos de mídia e arte independentes em 

exposições, apresentações e ações de intervenção social em São 

Paulo.  

confusão festival Mídia Tática Brasil em São Paulo. 

Tática Brasil. 

para fechar a rádio livre do CMI chega de surpresa para atender as 

reclamações do vizinho. 

e do petróleo no Mídia Tática Brasil. 

Associação dos Delegados da Polícia Federal, Armando Coelho Neto, 

autor do livro Rádio Comunitária Não é Crime! 

Avenida Paulista durante o evento Mídia Tática Brasil. 

mesmo nome. 
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• as – (2003) Mais um video do grupo A Revolução Não 

Será Televisionada. Este mostra as cenas inéditas do incendio no 

•  a Guerra em SP - Manifestação contra a invasão 

promovida pelos EUA ao Iraque. O protesto aconteceu em 12 de abril 

• istas tentam ocupar 

o escritório da Anatel em Porto Alegre, em protesto a onde de 

• 30 manifestantes ocupam 

o escritório da Anatel em São Paulo e colocam o gerente Sr. Everaldo 

• Petrobrás (RJ) - (2003) Acampamento dos 

petroleiros em frente à sede da Petrobrás, no Rio, em protesto contra 

•  um paralelo 

entre a guerra no Iraque e a guerra civil no Rio de Janeiro. 

•  produzido 

pelo CMI Caxias do Sul sobre a marcha dos trabalhadores gaúchos. 

• a 

previdência, causa quebra-quebra no congresso em agosto de 2003. 

•  

do CMI. 

• LBT (RJ) - (2003) Marcha de celebração e protesto do Dia 

do Orgulho Gay. 

• ulo - (2003) Retrato da situação das pessoas que 

vivem nas ruas da maior metrópole brasileira. 

Xuxa em Cham

programa da Xuxa. 

Manifestação Contra

de 2003 em frente ao consulado norte-americano. 

Ocupação da Anatel (RS) - (2003)  Mais de 20 ativ

perseguição às rádios livres e comunitárias. 

Ocupação da Anatel (SP) - (2003) Cerca de 

Gomes Pereira na parede. 

Acampamento em frente a 

mais de 700 punições políticas aplicadas pela empresa. 

!No a la Guerra! - (2003) DJ Babão e Mr. Catra fazem

Vídeo Marcha por Trabalho, Terra e Teto - (2003) Vídeo

Quebra-quebra no congresso. - (2003) Insatisfação pela reforma n

CMI na Rua (RJ) - (2003) Colagem do CMI na Rua, o jornal de muro

Marcha G

Ruas de São Pa

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/03/250300.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/03/250301.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/05/255047.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/05/254266.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/05/254255.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/05/254797.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/05/255030.shtml
http://prod.midiaindependente.org/pt/blue/2003/06/257443.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2003/10/266518.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/06/256608.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/258916.shtml
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• ação das pessoas que 

vivem nas ruas da maior metrópole brasileira. 

• 

cerca de 200 famílias que no dia 19 de julho ocuparam um terreno de 

• 

a casa abandonada da extinta UMES. 

• 

ameaça de despejo "informal". 

• da USP - (2003) Vídeo sobre a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP (SP). 

• um 

terreno requerido pela Volkswagen, os sem-teto são despejados pela 

• dos Sem-Teto no ABC - (2003) Após 20 dias ocupando um 

terreno requerido pela Volkswagen, os sem-teto são despejados pela 

• na Alca - (2003) O co-presidente das negociações para a 

ALCA, o embaixador norte-americano Peter Allgeier, é tortado no Rio 

•  com Confeiteiro Sem 

Fronteira, logo após ter tortado o embaixador americano no Rio. 

• litoral 

Sul de São Paulo, sofrem escassez de alimentos por causa da 

• blica em SP do 

documentário "Muito além do Cidadão Kane" sobre o papel nefasto da 

Ruas de São Paulo - (2003) Retrato da situ

Ocupação Santo Dias em São Bernardo (SP) - (2003) Vídeo sobre as 

170 mil m2 no ABC paulista. 

Uma Ocupação em Salvador - (2003) Cerca de 20 Estudantes ocupam 

Ocupação em Salvador 3 dias depois - (2003) Estudantes enfrentam 

Incubadora de Cooperativas 

Despejo dos Sem-Teto no ABC - (2003) Após 20 dias ocupando 

polícia.] 

Despejo 

polícia. 

Tortada 

de Janeiro pelos Confeiteiros Sem Fronteiras. 

Confeiteiro Sem Fronteira - (2003) Entrevista

Aldeia Guarani (SP) - (2003) As aldeias Nhandéva e Mbyá, do 

extração ilegal de cascalho no rio que corta a reserva. 

Dia pela democratização da mídia - (2003) Exibição pú

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/258989.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/258989.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/259811.shtml
http://prod.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/259187.shtml
http://prod.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/259253.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/green/2003/07/259810.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/08/260696.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/08/260696.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2003/12/270563.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2003/12/270563.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/09/263905.shtml
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Rede Globo nos anos recentes da história brasileira. 

• A queda das Antenas - (2003) Documentário ficção sobre a exibição 

• Legalize Já - (2003) Vídeo da parte pacífica do protesto pró 

• Pecado é não usar - (2003) Vídeo realizado por entidades da 

• Fazendas Ocupadas pelos Guaranis - (2004) Em Janeiro de 2004, 

Vídeos de Outros países: 

Argentina. 

• No Olho do Furacão – (2002) Documentário mostrando a insurreição 

• Controle Operário dos Trabalhadores da Brukman – (2002) Sobre a 

• Piquete Na Ponte Puerreydon – (2002) Documentário sobre confronto 

México. 

• Resistance Through Communication - Mostra como o EZLN se utiliza 

Espanha. 

• New Kids On The Black Block – (2001) O vídeo mistura imagens da 

pública em SP do documentário "Muito além do Cidadão Kane". 

legalização da maconha que ocorreu em São Paulo no dia 01/11. 

sociedade civil que combatem a AIDS, sobre a omissão da Igreja e 

sua campanha contra o uso do preservativo.  

treze fazendas foram ocupadas pelos Guarani, no Mato Grosso do 

Sul. Os dois vídeos mostram a negociação com o governo e a rádio 

livre na reserva Bororó. 

popular iniciada no final de 2001 e o papel do CMI em tudo isso. 

ocupação da fábrica de ternos em Buenos Aires por suas trabalhadoras. 

entre piqueteiros e a políca de Buenos Aires. 

dos meios de comunicação para conseguir resistir a opressão do 

governo mexicano. 



 172

turnê mundial do grupo New Kids on the Block com cenas de 

protestos anti-capitalistas em uma versão bem humorada. 

• Bicicletada em Valência - Vídeo sobre massa crítica realizada em 

África do Sul 

• Arresting Dissent – (2001) Vídeo Produzido pelo CMI - África do Sul 

• Banner - Vídeo Produzido pelo CMI – (2001) África do Sul durante a 

Coréia do Sul 

• Greve na Daewoo – (2001) Vídeo Produzido pelo Labor News 

Estados Unidos. 

• Essa é a Cara da Democracia – (2001) 72 minutos mostrando os 

• Michael Moore no Oscar – (2003) Polêmico discurso do diretor de 

• Tortada no CAFTA – (2003) Regina Vargo, chefe norte-americana 

Canadá. 

Valência, Espanha. 

durante a Cúpula Mundia de Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida como Rio + 10. O vídeo mostra os protestos e a repressão 

policial. 

Cúpula Mundia de Desenvolvimento Sustentável, conhecida como 

Rio + 10. Faixas de protesto são pintadas em espaços públicos de 

Joanesburgo. 

Production (LNP) mostra a repressão brutal aos trabalhadores em 

greve da Daewoo, fabricante coreana de carros. 

protestos contra a reunião da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) em Seattle (EUA) em 1999. 

"Tiros em Columbine" na entrega do Oscar. 

das negociações para a Área de Livre Comércio da América Central 

(CAFTA), recebe uma tortada. 
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• Trailer do filme Web of Dissent – (2003) Documentário sobre video-

ativistas de todo o mundo cobrindo as manifestações contra a guerra 

Iraque. 

População do Iraque quer Paz – (2003) Vídeo produzido por escudos 

humanos dias antes do ataque norte-americano ao Iraque. 

Inglaterra.

 do Cidadão Kane – (1993) Documentário de Simon Hartog 

produzido em 1993 pelo canal 4 da BBC. O documentário discute o poder da 

no Iraque. 

• 

 

Muito Além

rede Globo e teve sua exibição proibida no Brasil. 
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