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Evan Henshaw-Plath, ativista desde o 
final da década de 1990, estava envol
vido na criação de redes online para 
reunir protestantes — chegou a ter 
uma chamada Damn (Rede de Mídia 
de Ação Direta, na sigla em inglês) — 
quando soube dos protestos contra a 
Organização Mundial do Comércio 
em Seattle, em novembro de 1999. 
Chegou na cidade, começou a traba
lhar como voluntário com os grupos 
anticapitalistas, hackeou servidores e 
enfim escreveu as primeiras linhas de 
código do site que seria o veículo de 
comunicação dos protestantes. Não 
foi fácil. Direto de Seattle, eles tive
ram até de colocar barricadas na porta 
para impedir a entrada da polícia no 
ambiente em que eles programavam e 
noticiavam os protestos. 

Surgia ali não apenas um veículo de 
mídia independente, mas o primeiro 
site que permitiu às pessoas repor
tarem o que estava acontecendo sem 
precisarem de intermediários. "A auto-
publicação nasceu com o Indymedia", 
diz Pablo Ortellado, fundador da ver
são brasileira do coletivo, o Centro de 
Mídia Independente (CMI), e hoje pes
quisador da USP. "A ideia foi fazer um 
site de mídia que mostrasse as nossas 
lutas. É diferente de montar um coleti-

vo de mídia. Nós precisávamos do nosso próprio veículo", 
conta Elisa Ximenes, membro do coletivo brasileiro. Hoje 
são mais de 160 sites em todo o mundo. 

A fagulha ideológica veio do movimento zapatista e do 
Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), grupo 
mexicano que lutava contra o neoliberalismo e defende a 
democracia direta. O subcomandante Marcos, porta-voz do 
EZLN, divulgou a defesa que tais manifestações deviam ter 
sua própria mídia — e foi isso que inspirou a criação de um 
site, ainda rudimentar, que servisse para os manifestantes 
do movimento antiglobalização noticiarem suas lutas. 

A importância do registro 
"Percebi que organizar protestos não adiantaria nada se 
ninguém souber que eles aconteceram", disse Henshaw-
-Plath, conhecido como Peeble, em entrevista por telefone 
à GALILEU — ele que largou o emprego oito meses de
pois do movimento de Seattle conhecido como N30 (pois 
aconteceu no dia 30 de novembro de 1999) para dedicar-se 
ao ativismo. Aquela mobilização reunia adeptos do movi
mento estudantil, anarquistas, ambientalistas, feministas 
e outros interessados em combater a exploração e tratados 
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como a Alca e o Nafta. Durante aqueles protestos, os ma
nifestantes acusavam o noticiário de classificá-los como 
"vândalos" e deturpar as causas que defendiam. Como 
contraponto, documentavam — escrevendo, filmando, 
gravando — o que viam de forma colaborativa no então 
recém-criado Indymedia.org. Deu certo. 

"O momento mais memorável aconteceu quando percebi 
que estávamos tendo audiência. As pessoas vinham para o 
site atrás de notícias, em vez de irem à CNN", diz Peeble. 
Ele se recorda da "adrenalina viciante" que o ambiente lhe 
proporcionou — e que o fez permanecer por anos em busca 
daquela sensação. "Percebi uma habilidade ao combinar 
tecnologia, mídia e ativismo." Ele passou os anos seguintes 
viajando pelo mundo para ajudar a divulgar a ideia. 

Conforme as manifestações se espalhavam pelo mundo, 
outros coletivos brotaram. O brasileiro C M I surgiu qua
tro meses após o N30. As diretrizes eram as mesmas: o 
site seria gerido por um coletivo independente; qualquer 
pessoa poderia publicar o que quisesse e o conteúdo só 
seria apagado se ferisse as políticas de uso (se tivesse, por 
exemplo, conteúdo racista). Numa época em que para se 
ter blog era necessário programar um, o site permitiu • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://Indymedia.org


• que os grupos e coletivos tivessem 
um canal próprio de comunicação — e 
tornou-se um agregador. "O CMI usou 
a internet para federalizar os movi
mentos", explica Ortellado. 

Nessa época os ativistas organiza
vam a ação Global dos Povos e tam
bém o primeiro protesto contra a Alca 
e o CMI-Brasil tinha um núcleo em 
São Paulo e outro no Rio. Em 2003, 
o coletivo havia crescido e o Fórum 
Social Mundial, em Porto Alegre, foi 
o encontro pessoal da maioria dos en
volvidos. "Era gente que nunca tinha 
se visto", lembra Elisa. 

Primeiros passos 
Mas a luta não era apenas contra os 
efeitos colaterais da global ização. 
O C M I foi um dos responsáveis pe
la expansão nacional do Movimen
to Passe Livre (MPL), que começou 
em Florianópolis e encontrou no site 
uma ferramenta não só para narrar os 
protestos, mas t ambém de espalhar 
a causa para outros estados. A partir 
da Revolta da Catraca, que conseguiu 

baixar as tarifas em 2005, o MPL se espalhou pelo Brasil e 
oito anos depois foi o principal protagonista dos protestos 
que fizeram os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro 
baixarem as tarifas em 2013. 

O site t ambém foi o canal que as rádios livres usavam 
para comunicar suas lutas e fazer protesto pela democra
tização das comunicações — tudo era noticiado, desde a 
programação das emissoras aos recorrentes problemas 
com a polícia e a justiça, e devidamente documentado 
nos arquivos do C M I . 

Assim, o CMI tornou-se alvo de perseguição e tentativas 
de censura. Houve casos de servidores apreendidos pelo 
FBI nos EUA, ativistas presos e processos judiciais. "Se 
você comprar um domínio com seu cartão de crédito, você 
se fode", diz Elisa. No Brasil, os problemas com a Justiça, 
aliás, são o maior revés que a equipe de voluntários enfrenta 
para manter o site online. "Isso é parte do que desmobilizou 
e tirou nosso foco", conta Elisa. "Temos tantos problemas 
jurídicos que não temos tempo de fazer a cobertura." 

Os voluntários respondem até hoje por causa de uma 
matér ia de teor racista que foi postada no site de for
ma anônima — denunciada na mesma hora. Há também 
muitos problemas relacionados a denúncias envolvendo 
advogados e juízes. "O C M I é basicamente um site de 
denúncias. Escreveu, publicou. Só tiramos do ar se fere 
políticas editoriais. Antes comprávamos muitas brigas, 
mas não temos mais estrutura legal para enfrentá-las." 
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No CMI tudo foi desenvolvido com software livre. É que, 
para os voluntários, os fins não justificam os meios — por 
isso são avessos ao Facebook, por exemplo, para reunir 
voluntários. Foi uma escolha difícil ficar de fora da maior 
rede social do mundo (há apenas um perfil do coletivo pau
lista que posta as notícias), mas os escândalos envolvendo 
segurança e espionagem — bem antes das denúncias de 
Edward Snowden — frearam qualquer iniciativa do C M I 
de tornar-se uma mídia mais "social". 

Mas se é possível publicar qualquer denúncia usando os 
meios que já existem, por que há quem busque o CMI? "É 
a negação da Mídia Ninja", diz Elisa. "Há pessoas que pro

curam uma forma autônoma para se 
organizar. Somos taxados de puristas, 
mas temos princípios claros e é isso 
que mantém tudo funcionando", diz a 
ativista, que só concedeu a entrevista 
após discussão com o coletivo. 

"Nos termos técnicos, estamos bem. 
Está tudo seguro", ela continua. "Se 
você quiser publicar um vídeo segura
mente, pode subir no YouTube usando 
Tor [ferramenta que mascara a origem 
da conexão]. Mas não há garantia que 
ele continuará no ar e a informação 
pode ser enviada para os governos. 
A única coisa que posso indicar é o 
CMI . Garantimos o anonimato e que 
as informações não serão vazadas." 

Peeble acha que o movimento global 
do Indymedia não existe mais. Com 
o passar do tempo — e a criação de 
redes sociais — o CMI perdeu espaço. 
Mas, se não fosse por ele, nem mesmo 
o Twitter teria existido. "Democrati
zamos os meios de comunicação. A 
proposta do Indymedia foi criar uma 
revolução que tornou a revolução pos
sível. O Indymedia não sobreviveu à 
transição e foi engolido por sua pró
pria revolução", diz Henshaw-Plath 
que, depois de trabalhar anos como 
voluntário, fundou uma empresa e es
creveu as primeiras linhas de outro 
divisor de águas, especialmente para 
o ativismo — o Twitter. Mas essa já é 
outra história..., 
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Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 266, p. 70-75, set. 2013. 




