
 

 

 

Manifesto de criação 

Os que não estão de acordo com os interesses de alguma grande empresa 
ou partido político institucional não têm vez nos meios de comunicação de 
massa. Os meios de comunicação de massa, a televisão, os jornais, as 
revistas de circulação nacional e os grandes portais da internet, bem como 
os provedores de serviços, estão nas mãos de um punhado de grupos 
econômicos que informam segundo seus próprios interesses.  

Os sites de "compartilhamento" de imagens, como os de 
"relacionamento", são avanços muito duvidosos como democratização da 
comunicação. Detrás da liberdade (vigiada) de comunicação entre pares, as 
corporações da internet exploram-nos, extraindo informações estatísticas 
sobre os hábitos de comunicação, consumo e voto. Com informações que 
permitem outros capitalistas e governantes controlar nosso comportamento, 
acumulam dinheiro e poder. De vez em quando, também servem para 
identificar, perseguir, prender e fazer desaparecer cidadãos politicamente 
ativos, como ocorreu na China e no Irã. A "interação" não passa de mais uma 
forma pela qual o capitalismo nos põe para trabalhar de graça. Como se o 
tempo de atenção humana fosse um recurso natural inesgotável, compram 
nossas almas sem que nem mesmo saibamos que as estávamos vendendo.  

Estas críticas são feitas há gerações. No estado de liberdade tardia, 
a boa vontade da irmã do nosso ex-governador torna clara e óbvia a censura 
exercida a qualquer tentativa de crítica ao governo é o verdadeiro motivo 
para dizermos "obrigado, Aécio".  

Fanzines, jornais sindicais e de bairro, blogs e outras iniciativas 
espontâneas das pessoas tentam contornar o sufoco da censura corporativa e 
governamental, rachando aos poucos o monopólio da comunicação. Porém, é 
hora olhar para os lados, sair dos guetos, romper os diques, superar as 
discussões facciosas estéreis. É preciso levar a crítica à superação, 
criar, aqui e agora, soluções, alternativas reais e viáveis para o bloqueio 
de informações.  

Se a mídia corporativa funciona baseada no jornalista como mediador 
("objetivo, isento, imparcial" e impotente), no público como "alvo" ou 
"espectador", no cidadão como "cliente" (e, de vez em quando, como 
"eleitor"), no trabalhador como "consumidor", no interesse econômico como 
norte e na publicidade como financiamento, precisamos inventar modelos que 
ultrapassem isto, usá-los para vivermos sem medo. 

O Centro de Mídia Independente da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte pretende ser uma plataforma participativa de ação comunicativa 
autonomista, uma rede de produtores/as de mídia autônom@s e voluntári@s. 
Além de "anticapitalistas", o CMI-gBH quer propiciar o surgimento de outra 
ordem social, de solidariedade e sustentabilidade. 

Pretendemos realizar a ação direta informativa, quebrando o monopólio 
da intermediação dos acontecimentos e da sua interpretação.  

Coletivo de Mídia independente da 
Grande Belo Horizonte  

CMI-gBH 
www.midiaindependente.org 



Com o objetivo de construir uma sociedade livre, igualitária, 
realmente democrática e que respeite o meio ambiente, o CMI-gBH quer 
garantir a oportunidade para que possam publicar sua própria versão dos 
fatos, qualquer pessoa, grupo (de afinidade política, de ação direta, 
ativismo, de arte política) e/ou movimento social - que estejam em sintonia 
com esses objetivos.  

Convertemo-nos, assim, em fonte geradora de um discurso livre da 
manipulação de governos e corporações, assumimos o nosso papel como 
artífices e zeladores dos canais que nos permitem transmitir e difundir uma 
outra visão da realidade.  

Esta carta de intenções do CMI GBH é um convite à participação. 
Publiquem, participem, se envolvam, assumam-se como sujeitos na produção de 
narrativas de suas experiências. Aja agora para furar a censura das 
corporações e governos. Vamos pôr em prática todos os mecanismos da 
imaginação que nos permitam, em conjunto, criar, aqui e agora, fragmentos 
de um mundo melhor.  
 

Faça parte: cmi-gbh@lists.indymedia.org  


