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 Resumo

  O CMI Brasil é uma rede de produtores e produtoras independentes de mídia 
que busca oferecer ao público informação alternativa e crítica de qualidade que contribua 
para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que respeite o meio ambiente. 
  O CMI Brasil quer dar voz à quem não têm voz constituindo uma alternativa 
consistente à mídia empresarial que frequentemente distorce fatos e apresenta 
interpretações de acordo com os interesses das elites econômicas, sociais e culturais.
  A ênfase da cobertura é sobre os movimentos sociais, particularmente, sobre os 
movimentos de ação direta (os “novos movimentos”) e sobre as políticas às quais se opõem.
A estrutura do site na internet permite que qualquer pessoa disponibilize textos, vídeos, sons 
e imagens tornando-se um meio democrático e descentralizado de difusão de informações.

Sobre o Centro de Mídia Independente

 O que é o Centro de Mídia Independente?

  O Centro de Mídia Independente é uma rede internacional de produtores e 
produtoras independentes de mídia preocupados(as) e comprometidos(as) com a construção de 
uma sociedade livre, igualitária e que respeite o meio ambiente. Ele foi criado originalmente em 
Seattle como uma forma alternativa de cobrir os eventos que levaram ao malogro do “Encontro 
do Milênio” da OMC (Organização Mundial do Comércio) em Novembro de 1999. A idéia era de ter 
um site na Internet que recebesse e armazenasse, vídeos, imagens, sons e textos que poderiam 
ser publicados e reproduzidos sem copyright por qualquer pessoa ou qualquer órgão de mídia 
independente sem fins comerciais. O que era um site de jornalistas independentes tornou-se 
também um site em que os e as próprios(as) manifestantes se faziam ouvir. Elas e eles começaram 
a publicar suas histórias e disponibilizar as imagens de vídeo, os sons e entrevistas que essas 
mesmas pessoas tinham produzido. À medida que os protestos “antiglobalização” foram se 
espalhando, Centros de Mídia Independente foram sendo criados em toda a parte onde os “novos 
movimentos” eclodiam. Atualmente existem mais de cem Centros de Mídia Independente em mais 
de trinta países, em todos os continentes. O Centro de Mídia Independente do Brasil nasceu como 
desdobramento da organização do movimento antiglobalização em São Paulo que havia promovido 
um protesto no dia 26 de Setembro de 2000 (S26) quando se reuniram em Praga, o FMI e o Banco 
Mundial. Em dezembro de 2000, o site do Centro de Mídia Independente do Brasil foi ao ar e, 
desde então, tem se esforçado para “cobrir” eventos ligados à luta social. O Centro de Mídia 
Independente é um projeto sem fins comerciais totalmente feito por voluntárias e voluntários.

 Como se organiza o Centro de Mídia Independente no Brasil?

  Cerca de um ano depois que o coletivo de São Paulo se formou, novos grupos 
começaram a se voluntariar para constituírem coletivos em suas cidades. Hoje já existem 
coletivos articulados em diversas cidades, as quais encontram-se listadas abaixo. Cada coletivo 
desenvolve projetos locais e todos eles, coletivamente, participam da gestão do site. Todos os 
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coletivos se organizam de forma não hierárquica e têm o compromisso de aceitar os princípios e 
a política editorial. Para se constituir formalmente, cada coletivo precisa de pelo menos cinco 
voluntários e voluntárias, sendo pelo menos uma dessas pessoas capacitada tecnicamente em 
informática (ou com disposição de aprender). No entanto, qualquer grupo menor ou pessoa pode 
contribuir participando dos diversos projetos.

 Quais são os projetos do Centro de Mídia Independente?

  O Centro de Mídia Independente tem muitos projetos. Em primeiro lugar, há o site 
que pretende ser, não um projeto exclusivamente ligado à Internet, mas uma ponte entre a alta 
tecnologia (Internet) e as tecnologias tradicionais de mídia (principalmente rádio e jornal). A idéia é 
aliar as possibilidades técnicas da Internet à difusão de informações por meios tradicionais. Assim, 
por exemplo, são armazenados arquivos de áudio no site que são depois veiculados em rádios 
livres e comunitárias; alguns coletivos da rede CMI Brasil também elaboram boletins de notícias 
que são enviados para rádios que o utilizam como base para noticiários radiofônicos comunitários. 
O mesmo procedimento é utilizado na elaboração de jornais tradicionais, como o “Ação Direta”, 
ou jornais-poste como o “CMI na Rua” e “O POSTe”. Os Centros de Mídia Independente também 
produzem periodicamente documentários. Alguns dos vídeos produzidos pela rede CMI Brasil foram 
“Não começou em Seattle, não vai terminar em Québec” (sobre protestos contra a ALCA em São 
Paulo), “Anita Garibaldi” (sobre a maior ocupação urbana do Brasil) e “Repórteres Populares” 
(sobre a formação de repórteres em movimentos sociais).

 Como você pode participar?

  Você pode ajudar de várias maneiras dependendo da sua capacidade e da sua 
disponibilidade de tempo. Você pode apenas ser uma contribuidora ou contribuidor eventual, 
publicando de tempos em tempos artigos no site. Se você gosta de escrever e quer fazer reportagens 
investigativas e cobertura de eventos, você pode participar dos coletivos editoriais e de difusão. 
Você pode também ajudar com traduções periódicas. O Centro de Mídia Independente é uma rede 
mundial que produz uma grande quantidade de boas matérias e precisamos periodicamente de 
tradutoras e tradutores, tanto de línguas estrangeiras para o português, como do português para 
línguas estrangeiras. Se você entende um pouco de informática (sabe o que é um script, conhece 
PHP, Linux e coisas enigmáticas desse tipo), você pode oferecer auxílio técnico na manutenção 
do site e no desenvolvimento do software que utilizamos (chamado “Mir”). Você também pode se 
envolver com quaisquer dos projetos existentes ou ainda criar um novo.
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A Política Editorial do CMI Brasil

  O Centro de Mídia Independente (CMI) Brasil é uma rede anticapitalista de produ-
tores/as de mídia autônomos/as e voluntários/as. Com o objetivo de construir uma sociedade 
livre, igualitária e que respeite o meio ambiente; o CMI procura garantir espaço para que qualquer 
pessoa, grupo (de afinidade política, de ação direta, de artivismo) e movimento social - que este-
jam em sintonia com esses objetivos - possam publicar sua própria versão dos fatos.
Acreditamos que dessa maneira estaremos rompendo o papel de espectador(a) passivo/a e trans-



formando a prática midiática. Para isso, o sítio do CMI funciona com um mecanismo de publicação 
aberta e automática, colocando no ar notícias, artigos, comentários, fotos, áudios e vídeos. Esse 
mecanismo rompe com a mediação do/a jornalista profissional e com a interferência de editores/
as no conteúdo das matérias. As produções não são modificadas, salvo a pedido do/a autor(a), ou 
quando pequenas formatações são necessárias para facilitar sua exibição.
  São bem-vindas no CMI publicações que estejam de acordo com os princípios e obje-
tivos da rede, como:
- relatos sobre o cotidiano dos/as oprimidos/as;
- relatos de novas formas de organização (como o Movimento Passe Livre, Movimento dos/as Tra-
balhadores/as Desempregados/as, as/os zapatistas no México, as/os piqueteiras/os na Argentina, 
as redes de economia solidária, etc.);
- denúncias contra o Estado e as corporações;
- iniciativas de comunicação independente (como rádios e TVs livres e comunitárias, murais e 
jornais de bairro, etc.);
- análises sobre a mídia;
- análises sobre movimentos sociais e formas de atuação política;
- produção audiovisual que vise a transformação da sociedade ou que retrate as realidades dos/as 
oprimidos/as ou as lutas dos novos movimentos.
  O CMI defende a liberdade de conhecimento e de acesso a ele; para contribuir com a 
concretização destas liberdades, incentivamos o uso de softwares livres e a publicação em forma-
tos livres (.ogg para áudio, .png para imagens, etc.) e em formatos proprietários públicos (.rtf e 
.pdf para textos, .mpg para vídeos, etc.). Não incentivamos o uso de formatos proprietários (.doc 
para texto, .ppt para apresentação de slides, etc.). Da mesma maneira, todo o conteúdo do sítio é 
disponibilizado sob a licença de copyleft (ver rodapé da página inicial), a não ser que o/a autor(a) 
mencione o contrário no artigo.
  A intenção do CMI é unir esforços para uma real democratização da sociedade, pri-
mando sempre por privilegiar a perspectiva dos/as oprimidos/as. Em função disso, esperamos 
uma atitude construtiva e tolerante entre os/as participantes do sítio; afinal, queremos juntar 
forças, não lutar entre nós.

 Sobre os artigos escondidos

  Com o crescimento do projeto, começaram a ocorrer diversos abusos da publicação 
aberta, como: publicação propositadamente repetida de artigos sem conteúdo, ou contrários aos 
princípios da rede CMI; publicação de mensagens das listas abertas do CMI como artigos; ques-
tionamentos à política editorial publicados como artigos; dentre outros vários casos. Sendo assim, 
para continuarmos oferecendo informação crítica de acordo com os objetivos listados acima, o 
coletivo editorial do CMI se reserva o direito de deslocar da coluna de publicação aberta artigos 
que:
- Sejam de cunho racista, sexista, homofóbicos ou em qualquer sentido discriminatórios;
- Contenham ofensas ou ameaças a pessoas ou grupos específicos. (Consideramos que há uma 
diferença entre crítica e ofensa: na crítica, há uma demonstração argumentativa de algo com 
que não se concorda; numa ofensa não há demonstração argumentativa alguma, e sim ataques 
infundados);
- Façam qualquer tipo de propaganda comercial;
- Tratem de assuntos esotéricos ou de pregações religiosas de maneiras que fujam de nossas pro-
postas políticas;
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- Visem promoção pessoal, promoção de algum candidato, candidata ou partido político;
- Visem apenas contatar pessoas ou o próprio CMI. (Para contatar pessoas, utilize as listas de dis-
cussão; para contatar o CMI, escreva para contato em midiaindependente.org);
- Sejam publicadas mais de uma vez, sendo que um texto publicado como comentário a uma 
matéria não pode ser publicado novamente como matéria independente;
- O/a autor(a) peça que sejam retirados;
- Sejam boatos conhecidos (hoax), informações falsas publicadas para desarticular mobilizações, 
mentiras comprovadas e tentativas de assumir a identidade de outra pessoa ou grupo, especial-
mente quando extremamente evidentes ou denunciadas pela própria pessoa ou grupo atingido;
- Sejam spam - ou seja, artigos deliberadamente publicados para atrapalhar o funcionamento da 
coluna de publicação aberta e/ou sabotar o sítio - que serão considerados como artigos sem con-
teúdo;
- Estejam contra os objetivos apresentados nesta política editorial ou em outros documentos pú-
blicos do Cento de Mídia Independente (Sobre o CMI, nota de copyleft, etc.).
  Lembramos a todos/as que as publicações contrárias a esta política editorial não são 
apagadas do sítio. Com o objetivo de dar transparência ao processo editorial, esses artigos con-
tinuam disponíveis ao público na seção Artigos Escondidos. A transparência do processo editorial 
se reflete também na lista do coletivo editorial, cujos arquivos são abertos ao público (Arquivo 
Lista Editorial), que pode, assim, acompanhar as discussões do coletivo editorial e dar sugestões 
e críticas através do correio eletrônico contato@midiaindependente.org.
  O Centro de Mídia Independente não se responsabiliza pelo conteúdo dos artigos da 
coluna de publicação aberta, especialmente quando há nelas dados suficientes para contatar o/a 
autor(a). Eventual direito de resposta a artigos será concedido como comentário ao mesmo artigo 
que se pretende responder, o que pode ser feito inclusive sem se contatar diretamente o coletivo 
editorial.

Coletivo editorial CMI Brasil
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O coletivo de São Paulo

  O coletivo do CMI São Paulo foi formado em meados de 2000 com o objetivo trazer 
o projeto Indymedia para o Brasil. Foi um longo trabalho até que o site entrasse no ar, no final 
daquele ano.
  No início, o pequeno grupo, formado por apenas três pessoas, se esforçava para 
alimentar e fazer a manutenção do site, além de divulgar o projeto entre a comunidade. O en-
volvimento do CMI São Paulo em outras iniciativas de democratização da informação aconteceu 
depois de algum tempo, com a publicação do primeiro número do jornal Ação Direta, o contato 
com as rádios livres. A vontade de continuar com o esse trabalho era muito grande. Mais pessoas 
foram se agregando ao coletivo, outros coletivos foram surgindo no país e hoje, o coletivo São 
Paulo é apenas um dentre os doze coletivos que compõem a rede Brasil do CMI.
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Princípios de União da Rede CMI Brasil

  Todo indivíduo ou coletivo que queira participar da Rede CMI Brasil deve ratificar os 
seguintes princípios: 
1. Reconhecer os critérios de filiação e os princípios de união da Rede CMI Global;
2. Combater a mercantilização da informação e do conhecimento e o comprometimento deles 
com os interesses das empresas e dos estados;
3. Promover estruturas abertas e públicas de comunicação digital com programas e sistemas 
livres, não-proprietários e de código aberto;
4. Promover os ideiais da publicação pública, livre e aberta, capacitando as pessoas a produzir sua 
própria mídia sem recurso a direitos autorais;
5. Organizar-se de forma democrática e anti-hierárquica com reuniões públicas e abertas;
6. Comprometer-se com o projeto de construção de uma sociedade livre, igualitária e com res-
peito ao meio ambiente.

Princípios de União da Rede Global

1. A rede do Centro de Mídia Independente (CMI) é baseada nos princípios de igualdade, descen-
tralização e autonomia local. A rede CMI não é derivada de um processo burocrático centralizado, 
mas da auto-organização de coletivos autônomos que reconhecem a importância de desenvolver 
uma associação por redes; 
2. Todos os CMIs consideram a livre troca e o livre acesso a informações um pré-requisito para a 
construção de uma sociedade mais livre e justa; 
3. Todos os CMIs respeitam o direito dos ativistas de escolherem não ser fotografados ou filma-
dos; 
[Revisão do princípio: O CMI respeita os direitos daqueles que não querem ser identificados por 
qualquer motivo. Tendo isso em vista, todos os CMIs respeitam o direito dos ativistas que decidem 
não ser fotografados ou filmados e encorajam todos os repórteres que contribuem a fazer o mes-
mo. É exigido que qualquer pessoa que queira gravar, filmar ou fotografar dentro de um espaço 
físico do CMI anuncie as suas intenções de antemão para todos os presentes e respeite a decisão 
de qualquer pessoa(s) que decida não ser incluída.] 
4. Todos os CMIs, baseados na confiança de seus contribuidores e leitores, devem utilizar a pub-
licação aberta pela internet, permitindo que indivíduos, grupos e organizações possam expressar 
seus pontos de vista, anonimamente se desejarem; 
[Você pode encontrar uma definição de publicação aberta em constante desenvolvimento aqui e 
aqui. E aqui você encontrará o início de uma discussão sobre a aplicação da publicação aberta 
dentro da Rede Global de CMIs. Infelizmente, esses últimos dois textos estão disponíveis apenas 
em inglês.] 
5. A Rede CMI e todos os coletivos locais do CMI não deverão ter fins lucrativos; 
6. Todos os CMIs reconhecem a importância dos processos para a mudança social e estão compro-
metidos com o desenvolvimento de relações não-hierárquicas e anti-autoritárias, desde o nível 
pessoal até o das dinâmicas de grupo. Assim, devem se organizar coletivamente e estar compro-
metidos com o princípio da decisão por consenso e com o desenvolvimento de um processo de-
mocrático direto e participativo que seja transparente aos seus membros; 
7. Todos os CMIs reconhecem que um pré-requisito para participação no processo de decisões de 



cada grupo local é a contribuição de trabalho para o grupo; 
8. Todos os CMIs têm o compromisso de se preocupar uns com os outros e com as respectivas 
comunidades, tanto coletivamente como individualmente e devem compartilhar seus recursos, 
incluindo conhecimento, habilidades e equipamentos; 
9. Todos os CMIs têm o compromisso de utilizar código aberto, sempre que possível, com o intuito 
de desenvolver a infra-estrutura digital e aumentar a independência da rede, não dependendo de 
software proprietário; 
10. Todos os CMIs estão comprometidos com o princípio da igualdade humana e não devem pratic-
ar discriminação, inclusive discriminação de raça, gênero, idade, classe ou orientação sexual. 
Reconhecendo as vastas tradições culturais da rede comprometemo-nos a criar a diversidade nas 
nossas localidades.

Dúvidas frequentes sobre o CMI

1- Por que as matérias ficam divididas em duas colunas?
  A coluna da direita é destinada à publicação aberta. Sons, vídeos, imagens e textos 
publicados por leitores/contribuintes do sítio são automaticamente disponibilizados nessa coluna 
e permanecem na página principal por um período médio de dois dias, enquanto vão sendo natu-
ralmente substituídos por publicações mais novas. O conteúdo destes artigos nunca é editado 
ou modificado. Os artigos devem apenas respeitar a Política Editorial para permanecerem nesta 
parte.
  A coluna do meio é produzida pelo coletivo editorial, um grupo composto por vol-
untários de todos os coletivos do CMI Brasil e portanto tem sua publicação restrita aos membros 
desse grupo. Isso não impede que você sugira e até mesmo produza seu próprio editorial, basta es-
crevê-lo e enviá-lo para cmi-brasil@lists.indymedia.org. Ele poderá sofrer pequenas adaptações, 
apenas para encaixá-lo no padrão dos demais editoriais, mas será publicado normalmente.

2 - Há censura no sítio do CMI Brasil? Como vocês procedem com notícias publicadas que desvir-
tuem os objetivos da Rede? Quais são os critérios para remover uma matéria do sítio?
  Não há censura no CMI Brasil. Nós temos uma abrangente Política Editorial, que 
estará sempre sujeita a mudanças. As matérias publicadas que não se encaixarem nessa política 
(matérias de cunho racista, homofóbico, propagandas de partido ou religiosas, etc.) serão retira-
das da coluna da direita do sítio, mas ainda assim poderão ser vistas por qualquer um que acessar 
a sessão de artigos escondidos, como costumamos chamá-los. Para retirar uma matéria da coluna 
da direita, o voluntário que considerar que ela não se encaixa em nossa Política Editorial deve 
avisar os demais voluntários do coletivo editorial a respeito. Se a opinião não for consenso entre 
o coletivo, a matéria permanece publicada na coluna da direita enquanto discute-se a respeito.

3 - Todos os artigos publicados no sítio do CMI são verdadeiros? Quem responde por informações 
erradas ou falsas publicadas no sítio?
  Tudo que a Rede Globo divulga é verdade? A resposta para essa pergunta vai depend-
er da sua interpretação, crítica e análise dos fatos. Não é objetivo do CMI ser uma mídia neutra 
ou imparcial, temos vínculo apenas com a pluralidade. Por isso, disponibilizamos uma ferramenta 
onde inúmeras versões sobre um mesmo fato podem ser divulgadas.
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  Dessa forma, o CMI Brasil assume completa responsabilidade pelos artigos produzidos 
pelo coletivo editorial e publicados na coluna central da página. Quanto aos artigos publicados na 
coluna da direita (leia, de publicação aberta) apenas o autor do artigo em questão é responsável 
por ele. De qualquer forma, o autor pode preferir omitir sua identidade.

4 - Eu gostaria de utilizar os artigos publicados no sítio, isso é possível?
  Sim, a menos que o autor informe o contrário, todos os artigos publicados no CMI 
respeitam a política de copyleft:
“É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que o autor e a fonte sejam citados e esta 
nota seja incluída.”
  Respeitando os termos acima a distribuição do artigo é livre, dentro e fora da internet.

5 Quero trabalhar para o CMI, para onde devo mandar meu currículo?
  O trabalho voluntário é um dos princípios da rede Indymedia, portanto ninguém 
recebe por trabalhar para o CMI. Porém, todos são encorajados a se tornarem voluntários. Não 
existe nenhum tipo de restrição e a ajuda pode ser dada em muitas áreas diferentes. 

6 - Quem financia o CMI? Quem faz as doações? Há alguma ressalva quanto a possíveis doadores? 
  O CMI é um projeto, como o próprio nome diz, de mídia independente. Para manter-
mos nossa autonomia e independência, não aceitamos parcerias com qualquer tipo de empresa ou 
com o Estado. Sabemos que desde sempre, o Estado constituiu um grande órgão manipulador da 
mídia, colocando-a contra o fluxo e a distribuição da informação. O que deveria ser um veículo 
para informar e instruir os indivíduos, acabou sendo mais uma forma de manipulação do Estado 
sobre esses indivíduos. Desde a década de 80, percebemos que quem entrou “de sola” na mídia, 
foram as corporações, que por meio de seus anúncios milionários e com as compras de grandes 
conglomerados de mídia, puderam influenciar mais ainda os veículos de mídia e dar continuidade 
ao cerceamento da liberdade de imprensa já iniciado pelo Estado. As instituições que financiavam 
esses veículos de imprensa, ou mesmo os donos desses veículos, eram empresas que tinham inter-
esse que determinadas informações não fossem passadas, que alguns fatos não fossem apresenta-
dos em sua íntegra ou que alguns outros fatos devessem ser apresentados de forma a influenciar o 
ponto de vista dos indivíduos para determinada situação. Os fatos acima claramente mostram que 
o envolvimento da mídia com os poderes governamentais e empresariais acabam com a liberdade 
de imprensa. 
  O CMI se autosustenta. O que acontece algumas vezes é que recebemos doações e 
a doação feita pela banda Chumbawamba foi um exemplo disso. Eles receberam uma proposta 
da GM para utilizar uma de suas músicas num comercial e aceitaram. O valor recebido foi de USD 
100.000. Quarenta por cento ficou com o empresário e os 60% restantes eles doaram metade para 
a rede global do CMI e a outra metade para um outro grupo, o Reclaim the Streets. Recebemos 
USD 30.000. 
  Outro exemplo foi algum tempo atrás quando a Ford nos procurou querendo doar 
um valor altíssimo de dinheiro e chegou-se a pensar em fazer um encontro mundial do CMI, mas 
depois de diversas discussões e análises da proposta da Ford, resolvemos não aceitar. 
Toda contribuição que tivermos, não poderá nos deixar vinculados ao doador por qualquer motivo. 
Não vamos nos envolver com nada comercial também. Qualquer proposta será avaliada e quando 
chegarmos a um consenso, aceitamos ou não. O que não vamos aceitar é algo que comprometa 
nossa autonomia e nossa independência. 

7 - Como organização, como o CMI se difere dos demais movimentos políticos partidários? Como é 
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o processo de aprovação de determinadas questões? 
  O CMI pode ser considerado como um grupo político de mídia que tem entre seus obje-
tivos a democratização da comunicação, para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que 
respeite o meio-ambiente. O CMI funciona como uma ferramenta para a comunicação entre diversos 
movimentos políticos/sociais, que podem atuar em diversos campos e de diversas formas. É por isso 
que a publicação aberta é o ponto forte do sítio, pois permite que qualquer um publique sua notícia. 
  Todo o processo de decisão no CMI é por consenso. Entendemos que quando uma proposta 
chega ou temos que resolver algum problema, a melhor maneira de resolvermos isso é nos sentarmos 
e discutirmos sobre essa questão. Ouvimos opiniões diversas, analisamos, até chegarmos numa decisão 
coletiva, em que todos podem ser ouvidos e suas opiniões respeitadas. Deste modo, opiniões diferentes 
são ouvidas e não são isoladas, elas acabam convergindo para a formação de uma proposta final, na 
qual todos estão de acordo, ou seja, há um consenso entre as pessoas. Isso acontece geralmente em 
reuniões abertas que os coletivos fazem semanalmente cara-a-cara, mas também podem ser resolvidas 
por listas de discussão na internet ou via IRC mesmo. 

8 - Como funciona a lista de discussão do CMI? Há mais de uma? Ela é fechada a questões políticas 
ou permite discussões entre os integrantes? 
  O CMI possui muitas listas, e a quantidade de listas varia entre os CMIs e os projetos que 
cada um desenvolve. Existem listas dedicadas ao trabalho em rede, listas de tradução, listas editoriais, 
listas para projetos impressos ou em vídeo. Uma boa amostra disso você encontra aqui, onde as listas 
do CMI podem ser acessadas. A maioria delas é aberta, para que o processo de decisão seja aberto e 
transparente. 
  As listas NÃO são fechadas a questões políticas ou qualquer outra questão, mas procura-
se manter o foco no trabalho em rede do CMI. 

9 - Fale sobre a organização não-hierárquica do CMI. Como isso funciona na prática? 
  Seja através da internet ou em reuniões presenciais, todos tem o mesmo poder de 
opinião, de decisão, de voz. Não interessa se a pessoa participa há muito ou pouco tempo, se ela é 
mais velha ou não, se entende mais disso ou daquilo, todos podem falar e questionar, as questões são 
sempre levadas a discussões que caminhem para um consenso entre os envolvidos, sem que alguém 
decida pelo coletivo, sem que alguém mande em alguma coisa. Na prática funciona, seja em escala 
local ou global, com princípios fundamentados no respeito ao indivíduo. Simplesmente funciona, não 
há muito segredo. Qualquer um está convidado a participar de nossas reuniões (elas são abertas) e ver 
como funciona, não tem nenhuma fórmula mágica. 

10 - Vocês consideram que o trabalho que realizam é possível apenas graças à internet? O que 
possibilita que ele seja realizado em outras mídias? 
  O CMI nasceu graças à internet, mas hoje já atinge vários outros tipos de mídia. Quando 
o primeiro sítio surgiu, durante os protestos em Novembro de 1999 em Seattle, ele acabou sendo 
apropriado pelas pessoas que começaram a publicar seus relatos, suas fotos, textos, vídeos, etc., e 
assim nascia a rede do CMI na qual quaisquer pessoas poderiam publicar e ter acesso ao material do 
sítio sem copyright, desde que respeitassem nossa política de copyleft (É livre a reprodução para fins 
não comerciais, desde que o autor e a fonte sejam citados e esta nota seja incluída). 
  Hoje o CMI não se limita só à internet. Temos vários outros projetos como o de dar 
condição para a criação de cybercafés em todo Brasil. O CMI São Paulo, por exemplo, já passou 
por esse experiência três vezes, primeiro quando montou um cybercafé num instituto anarquista, 
depois em uma ocupação na Av. 9 de Julho e agora na ONG Ação Educativa. Existe também o jornal 
impresso, jornal de poste para colar nas ruas, rádios, vídeos e muitos outros.
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Textos que conceituam princípios fundamentais para o CMI

 Democracia Direta

  “Democracia” é uma palavra de uso quase cotidiano. Nos últimos anos, sofreu de 
um notável desgaste, associada às formas de governo repudiadas pelos movimentos populares. No 
entanto, há mais de um sentido possível para a palavra democracia. Pode-se dizer que inclusive 
poucos termos valem a pena de serem disputados tanto como “democracia”.
  Muitos dos novos movimentos vêm experimentando a construção de formas novas 
de democracia. Algumas dessas formas recebem o nome de democracia direta. Por ela costuma 
entender-se uma forma política na que as pessoas podem, mediante diversas modalidades 
(assembléias, plebiscitos, consultas, ou outras formas) participar ativamente na administração 
das coisas, tanto na proposta de projetos e idéias como no controle do funcionamento das tarefas 
de gestão dos assuntos públicos.
  A idéia é que predomine a autogestão, a descentralização, a autonomia e a 
rotatividade nas funções. A democracia direta se rege pelo princípio de que todos os indivíduos 
são aptos para manejar os assuntos públicos diretamente, tal como se supõe que manejem seus 
assuntos privados. Supõe no entanto a liberdade do indivíduo para participar, não a obrigação de 
se fazer isso.
  Em algumas iniciativas de democracia direta os cargos costumam ser rotativos, e 
podem ser também revogáveis. Se pode, além disso, avançar para procedimentos democráticos 
mais diretos realizando plebiscitos, referendos e consultas populares. Por exemplo, em Santa Fé 
se realizou há alguns anos o chamado Plebiscito pela Água, uma consulta popular para que as 
pessoas decidissem se queriam dar por terminado o contrato com a empresa privatizada Águas 
Provinciais. Se propós ali a reestatização sob controle direto dos trabalhadores e os usuários e sem 
intervenção dos governos provincial e municipal. Esta iniciativa foi impulsionada pela Assembléia 
Provincial pela Água, um movimento de dezenas de assembléias populares, vizinhos, organizações 
de consumidores, sociais, de direitos humanos, ecologistas, de comerciantes e partidos políticos 
de toda a província.
  Em síntese, a palavra democracia está sendo preenchida de novos sentidos. Enquanto 
a democracia representativa formal, que hoje apenas dissimula sua conexão aos ditames do capital 
- que indica o seu caminho a cada passo-, exibe com crescente nitidez sua traição ao princípio da 
soberania popular, florescem na luta novos espaços nos que aparecem modos novos de “democracia”. 
Democracia, então, é um dos campos de batalha decisivos aos novos movimentos.

 Horizontalidade

  Se entende por horizontal o modo de funcionamento de uma organização ou grupo em 
que seus integrantes tomam as decisões em um nível de igualdade, sem distinção entre dirigentes 
e dirigidos. Para isso, todos os membros do grupo devem contar com a mesma informação para, 
desta forma, estar em iguais condições para expressar suas opiniões e decidir sobre os temas que 
envolvem o coletivo. Esta forma organizativa está estritamente ligada aos conceitos de democracia 
direta e consenso.
  O modo de funcionamento horizontal se opõe às diferentes modalidades de estruturas 
verticalizadas, inclusive as que elegem “democraticamente” seus dirigentes. Nestas, a partir de 



um esquema piramidal, se tomam as decisões e logo são “baixadas” para o resto dos integrantes 
do grupo para levá-las à prática. Assim funcionam e tem funcionado quase todas as instituições 
sociais ao longo da história, como são, entre outras: o Estado, a Igreja, as Forças Armadas, a 
escola, as organizações produtivas, os partidos políticos e as organizações sindicais tradicionais.
  Tanto as formas de organização horizontais como as que não o são, não devem ser 
entendidas simplemente como meios organizativos para conquistar determinados objetivos. Ambas 
produzem, além disso, relações diversas entre as pessoas que as formam. As formas horizontais, 
assim, antecipam de alguma maneira uma característica da sociedade futura que se busca construir. 
Muitas vezes, em nome da eficácia, se criaram estratégias e formas organizativas hierárquicas, 
opressivas, competitivas ou discriminadoras, que pareciam ser exatamente o contrário do mundo 
que se desejava construir. Em mudança, é possível afirmar que as novas organizações horizontais 
antecipam a comunidade do futuro no sentido de que, em sua mesma organização e prática 
cotidiana, já experimentam a mudança que aspiram para toda a sociedade.
  Do lado das organizações horizontais é possível mencionar, como por exemplo, 
as assembléias populares argentinas surgidas a partir dos fatos de dezembro de 2001. Assim 
mesmo, o princípio da horizontalidade é uma reivindicação fundamental para boa parte dos 
grupos que participam no jovem movimento de resistência global. Na mesma organização das 
ações de mobilizações, como os bloqueios as cúpulas dos líderes mundiais, este movimento tem 
demonstrado que é capaz de levar à prática o princípio de horizontalidade, inclusive em ações nas 
que participam milhares de pessoas.

 Consenso

  A diversidade é um valor fundamental para muitas das novas organizações políticas. 
Por isso, em muitos casos é preferível a decisão por consenso de todos os membros. Nos sistemas 
tradicionais de tomada de decisão por votação a maioria “ganha” e a minoria “perde”. Isso quer 
dizer que, em uma votação, as opiniões e necessidades dos que estiverem em minoria não serão 
levadas em conta.
  As decisões por consenso, pelo contrário, buscam que ninguém “perca” e os interesses, 
opiniões e necessidades de todos sejam escutados. Nas organizações que tomam decisões por 
consenso apenas se chega a uma decisão quando todos ou quase todos estiverem de acordo. Isso 
obriga inclusive os que estiverem em maioria a se esforçarem para modificar suas propostas, de 
modo a também satisfazerem as necessidades da minoria. Todos cedem um pouco em suas posições, 
para que ninguém seja excluído. Muitas vezes convém eleger “moderadores” para coordenarem 
as discussões. Os moderadores se encarregam de pensar e apresentar aos demais “propostas de 
sínteses”, que possam satisfazer a todas as opiniões do debate. Como dizem os zapatistas, a 
busca pelo consenso significa às vezes que “temos que caminhar ao passo do mais lento”. Mas 
essa “lentidão” pode ser conveniente, se a “velocidade” ou a maior radicalidade de uma decisão 
ameaçam o rompimento da unidade de um grupo, ou marginalizar aqueles que possuem opiniões 
diferentes.
  Certamente não é sempre possível alcançar o conseno entre todos os membros de um 
grupo. Normalmente, as organizações que trabalham com consensos tentam conseguí-lo diversas 
vezes, e se não é possível, então recorrem aos sistemas de votação tradicionais, ou outras formas 
de decisão. Mas sempre vale a pena tentar.
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 Estruturas em Rede

  Em toda organização política, existem dois grandes inimigos da horizontalidade: os 
grandes números e as grandes distâncias. É muito difícil manter uma dinâmica assembleária efetiva 
se participam centenas de pessoas, ou se estas não vivem suficientemente próximo para se reunir 
regularmente. Sempre que esse é o caso, surge alguém que propõe hierarquizar e centralizar a 
direção do grupo, isto é, abandonar a horizontalidade para ganhar em efetividade.
  Para solucionar este dilema, o novo anticapitalismo está desenvolvendo-se em 
estruturas de coordenação e organização em rede. Uma rede é uma trama de vínculos voluntários 
e laços entre pessoas ou organizações autônomas.
  Uma rede habitualmente se establece quando os grupos participantes ou observam 
que possuem algum interesse em comum, e que podem trocar informação ou recursos, e atuar 
coordenadamente. Os nós podem debater à distância, e chegar aos consensos que lhes permitem 
tomar decisões unificadas. Mas isto não implica que cada um perde ou delega sua capacidade de 
decidir por si mesmo: a horizontalidade e a autonomia se mantem.
  A diferença das redes, as organizações hierárquicas e centralizadas típicas da 
esquerda tradicional se parecem com a estrutura das árvores: um “tronco central” único, de que 
saem “ramos principais”, que por sua vez, saem “ramos menores”. A organização em rede tem uma 
série de vantagens a respeito das estruturas do tipo “árvores”. Uma das mais importantes é que 
as redes permitem uma comunicação mais livre e fluída, já que cada nó pode estabelecer vínculos 
“horizontais” com qualquer outro de acordo com a sua vontade. Pelo contrário, os ramos de uma 
árvore apenas podem comunicar-se “verticalmente” entre si passando primeiro pelo tronco. E 
se, por exemplo, o centro de decisões e comunicações de um partido decide “bloquear” uma 
proposta de um comitê regional, ou simplemente falha, o fluxo da comunicação se interrompe.
  As redes também facilitam a criatividade e a inovação. Cada nó possui a autonomia 
para explorar e inventar localmente novos caminhos. É provável que, entre milhares de nós, 
alguns se tropece com um grande achado, inclusive por casualidade. Se a “descoberta” é útil, 
muitos outros pontos da rede podem aproveitá-la, adaptá-la, e transformá-la em uma inovação 
global. Ninguém pode prever como atuará uma rede a cada momento, e essa é uma de suas 
maiores virtudes. As estruturas centralizadas desincentivam a criatividade e as inovações locais, 
que sempre se espera que venham “de cima”.
  As redes também são mais sensíveis às realidades e necessidades locais ou específicas, 
que cada nó conhece (e pode transmitir) muito melhor que qualquer “comitê central”. Por 
exemplo, as autoridades de um Partido podem decidir que não querem estabelecer contatos com 
outro grupo político. Mas talvez em alguma região, por motivos particulares, tais relações sejan 
indispensáveis. Nesse caso, um nó não duvidaria em entrar na rede, enquanto que o “ramo” 
de uma árvore deve esperar que o “tronco” compreenda e aprove o vínculo. As estruturas em 
rede facilitam o estabelecimento de alianças pontuais, flexíveis e pluralistas. Mas além disso, ao 
contrário do que costuma a se pensar, as estruturas centralizadas e hierárquicas são muito mais 
vulneráveis que as redes. Como cada nó de uma rede pode funcionar como um todo autônomo, a 
rede pode seguir em pé inclusive se uma ou várias partes forem destruídas. Dado que nenhum nó 
é indispensável para que os outros possam seguir vinculándo-se entre si, é muito difícil destruir 
completamente a rede. Isto é o que Félix Guattari e Gilles Deleuze chamam de uma “estrutura 
rizomática”.
  Pelo contrário, uma estrutura tipo “árvore” entra toda ela em colapso se haver falha 
no centro ou se este é destruído. Isto vale não apenas para o caso de um “ataque”, senão sobretudo 
para os numerosos casos em que um dirigente toma decisões equivocadas, se é corrompido, 
ou decide “negociar” as costas de seus representados. Os anais das organizações sindicais e 
de esquerda estão cheios de histórias de “burocratização”, “erros trágicos”, ou “traições” de 
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dirigentes, que comprometeram o movimento inteiro. Para o novo anticapitalismo, singelhamente 
não há necessidade de que a sorte de toda uma luta fique em mãos de um “centro”, um punhado 
de pessoas que pode facilmente equivocar-se, corromper-se, ou ser eliminado.
  Outra diferença entre as redes e as estruturas hierárquicas e centralizadas, é a 
forma em que crescem. Os partidos políticos, por exemplo, crescem por “acumulação”, tratando 
de somar cada vez mais aderentes, militantes e recursos. As estruturas em rede se comportam 
como a vida, que se expande criando cada vez mais e novos organismos autônomos. Como as 
células, as redes crescem por “multiplicação”, não tanto aumentando o número de pessoas e a 
quantidade de recursos de um grupo em particular, senão impulsionando a criação de novos nós. 
Quanto mais nós tiver, e mais variados são, a rede é mais forte. Este tipo de crescimento facilita 
o estabelecimento de relações de cooperação e solidaridade, já que nenhum nó tem por quê 
desconfiar ou temer a criação de outro nó, enquanto que a maior “acumulação” de um partido 
sempre é percebida pelos outros como uma ameaça. Em parte é por isso que as organizações 
do novo anticapitalismo costumam não exigir pertencimento exclusivo de seus membros. Cada 
pessoa pode escolher participar em um ou mais coletivos, sem que isto constitua um problema.

Observação 1: Preferir as estruturas em rede não quer dizer que nunca devam utilizar-se estruturas 
com algum grau de centralização. Estas podem ser necessárias ou convenientes para algum caso 
pontual. O importante é não subordinar as redes a nenhum centro ou autoridade permanentes.
Observação 2: Um bom exemplo de estrutura em rede é a “Red No Border”, que se vincula a 
várias organizações européias de luta pelos direitos dos imigrantes e contra as fronteiras e outras 
formas de discriminação. A organização em rede permite a cada um deses movimentos manter 
sua autonomia, e cooperar na realização de campanhas em comum, a troca de informação, e a 
proteção mútua contra a repressão estatal.

 Anticapitalismo

  Anticapitalismo é um termo tradicionalmente utilizado para designar o conjunto 
das correntes de pensamento e ação que se opõem ao capitalismo, normalmente entendido 
como o sistema baseado na propriedade privada, na livre concorrência de mercado e no trabalho 
assalariado. Assim, são considerados anticapitalistas, no sentido tradicional, todas as correntes do 
socialismo, do comunismo e do anarquismo.
  Mais recentemente, o termo anticapitalista foi também utilizado para designar o 
esforço de convergência das diversas vertentes do movimento social: o movimento ambientalista, 
o movimento feminista, o movimento operário etc. Este sentido se difundiu principalmente no 
final dos anos 1990 com o movimento de resitência global que buscava reunir esses movimentos 
que haviam se desenvolvido mais ou menos separadamente a partir dos anos 1960. A utilização do 
termo anticapitalista neste sentido era um pouco polêmica porque, por um lado, buscava apenas 
mostrar que os diversos problemas que os movimentos enfrentavam faziam sistema, ou seja, que 
o desrespeito ao meio ambiente, o sexismo, a hierarquia e a exploração do trabalho estavam 
arranjados num só sistema - no entanto, não havia consenso entre os movimentos de que o que 
dava sistematicidade a esses problemas era o capitalismo entendido como sistema econômico. Por 
isso, nem todos os movimentos acreditavam que o termo anticapitalista era o mais adequado para 
indicar a convergência.

  O Centro de Mídia Independente (CMI) assumiu a denominação de anticapitalista 
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tanto no sentido tradicional (de oposição a propriedade privada, ao sistema de mercado e ao 
trabalho assalariado) como no sentido mais recente (que remete a convergência dos movimentos). 
Isso significa que os voluntários do CMI se identificam com o anticapitalismo nas duas acepções.
  Isso não quer dizer, no entanto, que o CMI se feche a publicações que não sejam 
estritamente anticapitalistas. A inclusão do termo anticapitalismo na nossa Política Editorial tem 
dois motivos:
- Em primeiro lugar, o CMI acredita que ao tornar clara sua orientação anticapitalista, ele contribui 
para uma comunicação que não se propõe neutra ou objetiva, mas que acredita que a maneira 
mais honesta de contribuir para a informação do público é deixar claro o ponto-de-vista de onde 
se fala;
- Em segundo lugar, ao assumir a denominação anticapitalista, o CMI quer deixar mais claro que 
o espaço de publicação aberta não é um espaço destinado àqueles que professam e defendem 
posições políticas contrárias às do CMI, ou seja, pró-capitalistas. Isso, no entanto, não impede 
que grupos com posições políticas intermediárias ou sem posição política definida publiquem 
livremente, desde que o conteúdo não seja pró-capitalista ou que não viole os outros ítens 
da Política Editorial (que proíbe racismo, sexismo, ofensas pessoais, propaganda comercial ou 
partidária, pregação religiosa, entre outras coisas).

 Apartidarismo

  Diz-se apartidário, organismos (movimentos sociais, associações, agremiações, etc) 
que se organizam mantendo distância entre o que é construido, defendido dentro da organização 
e interesses quaisquer de qualquer partido político.
  De forma prática, grupos que se organizam deste forma, até aceitam dentro de si 
militantes de partidos políticos (apartidarismo não é antiapartidarismo), mas desde que estes 
saibam diferenciar bem estes dois espaços de atuação. Não se deve disputar internamente estas 
organizações com o intuito de que esta possa funcionar como braço politico de partido algum.
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Links

- Site global __________________________________________http://www.indymedia .org

- Listas de discussão do CMI ____________________________ http://lists.indymedia.org

- Documentação do CMI Brasil (informações, manuais etc) ____ https://docs.indymedia.org/view/
Local/CmiBrasil
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Como Publicar no CMI Brasil

1) Acesse o sítio do CMI (www.midiaindependente.org)

2) Você verá a coluna editorial (no centro) e a coluna de publicação aberta (à 
direita), assim que a página abrir.

3) Clique em “publique aqui sua matéria”( no topo da coluna da direita) ou em 
“publique” (no menu superior da página).

4) Siga as instruções e preencha o formulário.

5) Clique em “publique”.

6) Pronto, em alguns minutos sua matéria entrará no ar.


