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RESUMO

Quais são os imaginários de verdade política, cf. Charaudeau (2006), mobilizados 
em textos veiculados  no site do coletivo CMI Brasil? Para responder a essa questão, 
analiso, neste artigo, quinze textos (editorial, reportagens, notícias) publicados em 
três links intitulados: Povo Preto, Feminismo/LGBT e Trabalhadores/as. Utilizo o mé-
todo em Análise do Discurso representacional-interpretativo, cf. Charaudeau (1999):  
parte-se do exame de signos-sintoma sinalizadores de imaginários sócio-discursivos; 
para tanto, observo itens lexicais que expressam o engajamento dos enunciadores 
ativistas e seus posicionamentos político-ideológicos (subjetivemas). A análise parece 
confirmar a presença de um enunciador “panfletário moderno”, cf. Schuman, cujo 
discurso estrutura-se por uma lógica agonística, cf. Ansart (1978), pela qual se busca 
validar e legitimar um ideal societário e, ao mesmo tempo, invalidar e deslegitimar 
as ações e os discursos adversários; trata-se da encenação de  uma dramaturgia do 
discurso político, cf. Charaudeau  (2006), subjacente a um coletivo que se representa  
como uma mídia alternativa radical, cf. Downing (2008), e vocaliza um ideal socie-
tário anticapitalista, baseado na ação direta e na solidariedade  intermovimentos, 
cf. Sousa Santos (2016). Os sujeitos ativistas buscam dar visibilidade a seus discur-
sos,  afirmar identidades e organizar suas ações  em um ambiente virtual,  que os 
possibilita  criar e partilhar  laços simbólicos.  O exame dos subjetivemas sinaliza a 
mobilização dos seguintes imaginários: da vontade revolucionária, da solidariedade 
entre os movimentos sociais, da polícia como inimiga e opressora das classes menos 
favorecidas, do Estado como aparelho ideológico e repressor, do Estado como não 
garantidor de direitos, entre outros.
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Análise discursiva de alguns 
 dos novos movimentos sociais no 

Introdução

De que maneira os movimentos sociais têm utilizado a Internet para organizar 
suas ações e dar visibilidade às suas lutas? Essa é uma questão que tem suscitado 
reflexões de diversos pesquisadores no âmbito dos estudos da comunicação, como, 
por exemplo, Atton (2002), Pickerill (2003), Almeida (2013), Moraes (2007) e Dow-
ning (2008), para citar apenas alguns. Neste artigo, a partir de referenciais teóricos 
da Análise de Discurso Francesa, tento responder à questão: quais “imaginários de 
verdade política” (CHARAUDEAU, 2006), os movimentos sociais e os ativistas que 
publicam textos no Centro de Mídia Independente Brasil (CMI Brasil) mobilizam em 
seus discursos publicados no site midiaindependente.org? 

Estudos da comunicação, por exemplo, Almeida (2006), e informações conti-
das em alguns textos do site do CMI Brasil mostram que esse coletivo se constituiu e 
atua como uma mídia alternativa, independente, tendo como ideal a luta anticapita-
lista. Usa a Internet, ecossistema digital, com arquitetura descentralizada (MORA-
ES, 2007), para produzir contradiscursos a partir de projetos editoriais que rompem 
com critérios e controles da grande mídia, corporativa e comercial.

 A apropriação da Internet pelos diversos movimentos sociais instaurou uma 
esfera pública virtual em que é possível observar, segundo Atton (2002), a expressão 
de um coro de vozes, não somente daquelas que têm voz e vez nos espaços midiáticos 
tradicionais, mas daqueles grupos cujos pontos de vista e cujos conhecimentos, his-
toricamente, foram subjugados. Esses sujeitos passaram a representar a si mesmos e 
a produzir suas próprias experiências midiáticas e narrativas portadoras de seus po-
sicionamentos ideológicos, instaurando um ambiente virtual compartilhado no qual 
se criam laços simbólicos e solidários. 

A partir dessas reflexões introdutórias, fixo os seguintes objetivos para este artigo:

i) mostrar que é possível observar, subjacente aos textos publicados no site do 
CMI Brasil, a presença de um discurso agônico; segundo Ansart (1983; 1978), 
constitutivo do discurso político. Trata-se de um discurso polêmico pelo qual 
se busca afirmar e legitimar um posicionamento político projetando imagens 
de si positivas em contraposição à invalidação e à desvalorização do adversário; 
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ii) verificar como esse discurso agônico manifesta-se no e pelo uso de algu-
mas marcas lexicais (subjetivemas), indiciadoras do engajamento do sujeito 
da enunciação e que parecem sinalizar a atuação de um enunciador “panfle-
tário moderno” (ATTON, 2002)1. Esse sujeito usa a Internet para vocalizar 
reivindicações que estão para além da luta contra as desigualdades de classe, 
abarcando, também, a afirmação identitária de gênero, de etnia, entre outras 
(SANTOS, 2016); 
iii) analisar como os subjetivemas podem sinalizar a presença de “imaginá-
rios de verdade política” mobilizados nos discursos dos ativistas; Charaudeau 
(1999) propõe um método em Análise do Discurso definido como representa-
cional-interpretativo: parte de signos-sintoma (verbais e não verbais) que sina-
lizam determinados posicionamentos, maneiras de ser e de se comportar na so-
ciedade, constituindo uma rede de sentidos e de representações que concorrem 
para a construção de um real-simbólico; e
iv) refletir sobre o kairós do CMI Brasil (suas condições sócio-históricas de 
emergência no cenário da Internet), sua vinculação aos protestos de rua e aos 
Novos Movimentos Sociais (doravante, NMS), o que, segundo alguns autores, 
como, por exemplo, Almeida (2006), permite-nos considerar o coletivo uma 
mídia alternativa radical (DOWNING, 2008). 

Para tanto, proponho uma descrição de textos (informações sobre o próprio 
coletivo, editorial) e reportagens/notícias publicados nos seguintes links que inte-
gram o site: i) movimento Feminismo/LGBT; ii) Povo Preto e iii) Trabalhadores/as. 
De maneira geral, como indicam as análises, é possível observar a recorrência de “sig-
nos-sintoma” nas narrativas que nos remetem aos “imaginários de verdade política” 
da solidariedade entre os movimentos tanto em nível local, quanto global, da vontade 
revolucionária (denominado por Charaudeau (2006) de “imaginário quente”)2, entre 
outros. Imaginários que refletem as ações dos movimentos ao longo de diversos pro-
testos nos quais eles se engajam.

O artigo seguirá esta ordem de exposição: i) algumas reflexões sobre a relação 
entre linguagem, ação, discurso político e lógica agonística; ii) apresentação do cor-
pus, uma tentativa de caracterização do kairós do site CMI Brasil em sua relação com 
a criação do Indymedia, nos Estados Unidos, dos elementos que sinalizam sua natu-
reza de mídia alternativa e sua relação com os NMS; e iii) descrição e análise geral 
dos “imaginários de verdade política” a partir do corpus. 
1 Segundo Atton (2002), “Patrícia Glass Schuman (1982) defende que a ´imprensa alternativa – qualquer que 
seja seu formato – constitui nosso panfletário moderno´(p. 3)” Tradução livre do trecho original: “Patricia 
Glass Schuman (1982) argues that ‘the alternative press – in whatever format – is our modern pamphleteer’ 
(p. 3).” 
2 Charaudeau (2006) opõe esse imaginário a um “imaginário frio”, relacionado aos imperativos do mercado, 
aos grandes organismos e acordos econômicos entre as potências mundiais.
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1 Desenvolvimento

1.2 Discurso político e lógica agonística 

Segundo Charaudeau (2006), para se entender o funcionamento da palavra po-
lítica3, é preciso refletir sobre três dimensões: i) as relações entre ação política e suas 
finalidades; ii) as instâncias que se interessam por e exercem essa ação; e iii) os valores 
em nome dos quais se realiza a ação política. Para compreender tais valores, o supra-
citado autor definiu o que chama de “imaginários de verdade política”, estruturados 
a partir de saberes de crença, de conhecimento e de ideologias4; constituem, digamos, 
pontos de partida a partir dos quais os sujeitos políticos argumentam, buscam persu-
adir os eleitores a aceitarem os ideais societários que defendem.

O supracitado autor afirma que a linguagem e ação constituem dois compo-
nentes da troca social, são autônomas, mas interdependentes, estabelecendo uma re-
lação recíproca e não simétrica. O linguista francês mostra que a palavra, não é tudo 
na política, mas esta não pode prescindir da gestão do verbo, não pode agir sem pa-
lavras. Assim, ressalta o autor, o discurso, embora não esgote o conceito de político, 
é constitutivo da ação política, motiva-a, orienta-a, atribui-lhe sentidos e permite a 
constituição de espaços de discussão, de persuasão/sedução nos quais os sujeitos ela-
boram o pensamento e a ação políticos. 

Para esse teórico, todo enunciado pode adquirir um sentido político quando 
a situação autoriza; é, assim, a situação que politiza o discurso. Além disso, o pen-
samento e o discurso político são fabricados em diversos lugares e por diversas ins-
tâncias. Assim sendo, pode-se considerar o discurso político: i) como um sistema de 
pensamento, expresso na forma de formulações teóricas produzidas por pensadores, 
por intelectuais ou por ideologias e crenças que buscam fundar ideais societais, é em 
nome de tais sistemas que se formam as tendências ideológicas; ii) como um ato de 
comunicação: produzido pelos atores que atuam nas diversas cenas de comunicação 
política (comícios, debates, declarações midiáticas de políticos, slogans, marchas, 
etc.); é em torno desses atos que se constroem imaginários de filiação comunitária 
e as imagens dos atores políticos; e iii) como comentário: trata-se de um discurso a 
respeito do político, pode emergir em interações formais e na mídia. 

Essas reflexões levaram o autor a considerar o discurso político a partir de um 
duplo fundamento, resultante de uma relação dialética entre a produção e o debate 
de ideais no espaço público e o fazer político propriamente dito: no âmbito do debate 
das ideias ocorre uma luta discursiva, visa-se obter legitimidade para um certo ideal 
societário, é o lócus da construção dos valores, deles dependem as ações políticas; 

3 Para pensar a ação e as finalidades políticas, Charaudeau (2006) dialoga com teóricos da filosofia política e 
filia-se a Weber, a Hannah Arendt, a Habermas, entre outros.
4 Para uma definição detalhada desses tipos de saberes, conferir Charaudeau (2006).
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no segundo âmbito, exerce-se o poder de agir, exercita-se a autoridade por meio da 
governança, da gestão da vida coletiva. O autor explica que essas duas noções esta-
belecem uma relação de reciprocidade dialética, pois não se pode conceber a prática 
política sem os valores, os princípios que a fundamentam, nem tampouco o conceito 
de político, os ideais que ele produz não teriam razão de ser se não fossem colocados 
à prova pela prática dos atores políticos.

 Os diversos grupos políticos constituem, assim, comunidades de pensamento 
e de ação e guiam-se por ideais, estes vão assumir um caráter transcendental que 
funda os julgamentos e as ações expressos pelos discursos que os fazem circular e 
constituem, igualmente, um cimento identitário para um grupo. Nesse sentido, Cha-
raudeau (2006) define a política como um campo conflitivo no qual se travam guerras 
simbólicas visando à manutenção ou à conquista do poder. 

A ideia de política como campo conflitivo é também pensada por Ansart (1978), 
no âmbito da Filosofia Política. Esse autor, ao refletir sobre as ideologias políticas (li-
beralismo e socialismo), considera o fenômeno ideológico constitutivo da organiza-
ção social e das ações políticas. Define as ideologias políticas como tipos de represen-
tações sociais (como a religião e os mitos) que exercem três funções: i) de integração, 
ii) de legitimação e iii) de designação e explicação. 

Como integração, a ideologia permite constituir um “cimento simbólico” que 
visa integrar os grupos sociais e definir formas de organização, valores e aspirações; 
em síntese, um projeto societário partilhado; contudo, as sociedades são marcadas, 
também, pela disputa por alguma forma de poder, os diversos grupos buscam esta-
belecer novos consensos sociais, novas racionalidades, buscando legitimá-las. Assim 
como Charaudeau (2006), Ansart (1978) salienta a importância de se considerar, en-
tão, a gestão do verbo, da retórica, no processo de busca por legitimação, de adesão 
e de identificação de uma maioria em torno de um ideal político.

O discurso político, e o processo de legitimação/persuasão ideológico que o 
subjaz, rege-se, de acordo com Ansart (1978), por uma lógica agônica, estruturada 
por uma “lei da distinção”, pela qual um posicionamento político-ideológico busca 
validar, afirmar e valorizar um certo ideal político e, ao mesmo tempo, invalidar e 
deslegitimar o adversário. 

Tanto Ansart (1983; 1978), quanto Charaudeau (2006), cada um à sua manei-
ra, buscam refletir sobre a diversidade de recursos linguístico-retóricos passíveis de 
indiciar a lógica agonística no e pelo discurso. Para Ansart (1978), são recursos que 
sinalizam o processo de invalidação e de violência simbólica subjacente ao político-
-ideológico: a sátira, a denúncia, a injúria, a indignação, a ameaça e a refutação. Já 
Charaudeau (2006) define o que denomina de “dramaturgia do discurso político”. 
Via de regra, os atores políticos, a fim de persuadir uma maioria a aceitar os valo-
res societários que defendem, encenam um discurso que identifica uma desordem, 
um mal; em seguida, associa-o à figura de seu adversário e propõem, então, valores, 
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ideais e soluções que seriam capazes de acabar com esse mal. Trata-se de um traço 
constitutivo do discurso panfletário, segundo Angenot (1982).

Em trabalho anterior (LESSA, 2009), descrevi e analisei como essa “drama-
turgia do discurso político” apresenta-se em outras discursividades cujo objetivo é o 
de refletir sobre os valores de esquerda. Essa dramaturgia também se manifesta nos 
textos publicados no site do CMI Brasil, analisados para este artigo. Vejamos, então, 
na seção seguinte, alguns aspectos metodológicos pelos quais constituí o corpus, mo-
mento em que busco caracterizar o kairós desse coletivo e em que dialogo com alguns 
estudos da comunicação que o consideram uma mídia alternativa. 

2 O kairós do coletivo CMI Brasil, possíveis traços de enunciação de uma mídia 
alternativa radical e sua relação com os NMS

Para analisar os “imaginários de verdade política” mobilizados nos textos pu-
blicados pelo CMI Brasil e a natureza de sua lógica agonística, reuni um conjunto de 
quize textos, a partir do site https://midiaindependente.org, especificamente, cinco 
textos de cada um dos links que se autointitulam: Trabalhadores/as; Povo Preto e Fe-
minismo/LGBT; além destes, figuram na lista: Moradia, Transporte, Educação, Indí-
genas, como pode ser constatado na imagem da página principal do site reproduzida 
na FIGURA 1: 

FIGURA 1 – CMI Brasil (site)

Fonte: CMI, 2017.
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A escolha foi aleatória, posteriormente, em outro trabalho, continuarei anali-
sando os demais. A partir desse levantamento, procedi à leitura e à deslinearização5 
dos textos, buscando recorrências quanto às seguintes categorias de análise: i) termos/
palavras que sinalizam o discurso agônico em seu semantismo, fazendo referências 
aos agentes e ao discurso adversário, que pode ser associado: a) à polícia e à sua ação; 
b) ao Estado; c) ao sistema neoliberal, aos empresários; à sociedade capitalista; e d) 
à mídia tradicional; e ii) autorreferências aos agentes do movimento e a suas ações. 

De maneira geral, é possível observar que, nos quinze textos analisados, veri-
fica-se a presença de um enunciador que busca traçar uma fronteira nítida entre um 
NÓS (índice de um enunciador ativista, militante, combativo, revolucionário, que re-
presenta o povo oprimido) e um ELES (identificado a algum tipo de agente opressor, 
violento, cruel, que pode estar personificado na polícia, no Estado, no capitalismo, 
na sociedade dominadora), como se pode verificar nos excertos abaixo:

(REP2PP 016) Pouco importa se é simbólico, se só uns quantos estavam trabalhando 
(de luzes ligadas) aquelas noites e tomaram um susto ao ouvir vidros se quebrando 
na porta. O que importa é que sua normalidade seja quebrada, que seus dias e suas 
noites não sejam calmas... que suas sentenças e trabalhos que roubam a vida do 
Rafael e outros como ele, não fiquem como a ordem normal da sociedade que faz 
séculos domina uns pelo progresso de outros poucos. Que a normalidade de uma 
sociedade baseada na opressão, racismo e o encerro seja quebrada. O que importa 
é que não se perda a decisão em ação de revidar e atacar o que nos ataca. (grifos 
meus).

(REP2PP 02) Mas, fazer menos pesada a cárcere não resolve nem questiona esta 
sociedade carcerária. Aqui não existe um só juiz, advogado ou agente penitenciário 
que não tenha sido parte do seqüestro de algum pobre, negro, favelado. Não existe 
um só jornal que não nos ensine que isto é “normal” em todos eles a negritude e a 
pobreza são transmitidas como criminais. Então, aqui não existe negociação possí-
vel. Declaram-nos a guerra. Policiais, leis e cárceres são parte da engrenagem da do-
minação. Desde o capitão do mato até o sistema judicial a opressão só tem mudado 
de nomes. A civilização dominadora, berço do estado, o capitalismo e a moral dos 
que governam, chama a gritos um ataque, provoca, cuspe no rosto e esmaga no chão 
se caírmos, nos demandando reagir. (grifos meus).

5 Conforme Courtine (2006), a AD, desde os anos 1960, apresentou-se como um novo método de leitura que 
permitiu a análise dos mais diversos corpora, a partir de um procedimento de deslinearização do texto, que 
pode ser realizado a partir da busca de recorrências de sentido, de formas, a partir da busca por classes de 
equivalências semânticas, do relacionamento de palavras pertencentes a um mesmo campo semântico, de 
pares antitéticos, que sinalizam oposições, entre outros procedimentos.
6 Os excertos (1) e (2) foram extraídos da reportagem: Porto Alegre-RS: Bombas de tinta no Tribunal de 
Justiça pela sentença a 11 anos de prisão do Rafael Braga, único preso pelos protestos de 2013 ( Junho 18, 
2017 . Usei os seguintes códigos para classificar os textos: REP no 1 a 15, PP: Povo Preto; T: Trabalhadores/
as; FLGBT: Feminismo/LGBT.
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Como se pode observar, os excertos fornecem índices da lógica agonística que 
estrutura a produção do discurso político, bem como do seu objetivo de persuasão, 
fundamentado no processo de validação e de legitimação de si, de suas ações e de 
seus ideais societários que visam libertar a sociedade de opressões em detrimento da 
invalidação, da deslegitimação do adversário político-ideológico. O enunciador opõe 
em seu discurso os seguintes sintagmas nominais:

QUADRO 1 – Sintagmas nominais identificados

Referências ao ELES, ao discurso 
adversário

Referências ao NÓS

“uma sociedade baseada na opressão, 
racismo”, “esta sociedade carcerá-
ria”, “juiz, advogado ou agente peni-
tenciário”, “Policiais, leis e cárceres”, 
“engrenagem da dominação”
“A civilização dominadora, berço do 
estado, o capitalismo e a moral dos 
que governam”

“a vida do Rafael e outros como 
ele”, “algum pobre, negro, favelado”, 
“nos”, “nós”

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como mostrei na seção anterior, tanto Ansart (1983; 1978), quanto Charau-
deau (2006) refletem e elencam elementos linguístico-discursivo-retóricos que po-
dem sinalizar a lógica agônica do discurso político e de sua dramaturgia. Em uma 
perspectiva acional, pragmática e enunciativa de língua, linguagem, aqui adotada, 
a partir de Benveniste (1989), considera-se que o processo enunciativo deixa marcas 
da subjetividade, de suas avaliações e julgamentos no enunciado. A subjetividade, 
segundo Rabatel (2005), expressa-se não somente no agenciamento de elementos dê-
iticos que remetem ao eu-aqui-agora, como teorizou Benveniste (pronomes pessoais, 
demonstrativos – os chamados índices de ostenção, advérbios de lugar), mas em to-
dos os demais elementos linguísticos que realizam a referenciação, efetuada a par-
tir dos processos de nomeação, qualificação/adjetivação, predicações, expressão de 
ações verbais, retomadas de elementos já referenciados ou a serem referenciados, uso 
de sinais de pontuação, tais como, exclamação, reticências, entre outros. Os estudos 
enunciativos denominam de “modalização” a esse fenômeno pelo qual o sujeito da 
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enunciação exprime atitude diante do que diz, e os elementos pontuais que sinalizam 
as marcas dessa subjetividade, desse engajamento, denominam-se “modalidades”, 
ou ainda, “subjetivemas”, conforme pontua Amossy (2007) em seus estudos sobre 
argumentação.

Nessa mesma perspectiva, Kerbrat-Orecchioni (1997) mostrou em seus estudos 
que qualquer unidade linguística pode se tornar um “subjetivema”, pode sinalizar 
traço de engajamento, de avaliação axiológica, tais como, adjetivos, substantivos, 
verbos, entre outros, dependendo do contexto em que são usados, das intenções do 
sujeito comunicante e de seus posicionamentos. Chamo a atenção, nos excertos su-
pracitados, como o enunciador atribui traços de sentido negativos para predicar os 
adversários, por meio do uso tanto de substantivos, quanto de adjetivos axiológicos, 
tais como: “sociedade baseada na opressão, racismo”; “sociedade carcerária”, “civi-
lização dominadora”.

O exame dessas cadeias referenciais sinaliza, parece-me, a presença do que At-
ton (2002) chama de “panfletário moderno”, que manifesta uma enunciação ativista, 
vocalizadora dos direitos dos grupos oprimidos, a partir da criação e uso de uma 
mídia alternativa, cuja implementação foi facilitada pela Internet. A “dramaturgia do 
discurso” político subjacente a suas ações, a suas enunciações e a suas argumentações 
instaura uma lógica agonística que erige o sistema neoliberal, o capitalismo em sua 
forma atual como mal a ser erradicado e apresenta ideais societários relacionados a 
ações baseadas na solidariedade entre o local e o global, na eliminação das desigual-
dades sociais motivadas por gênero, etnia, classe, entre outras. 

Para entender o kairós do CMI Brasil e sua natureza de mídia alternativa, dialo-
go com os seguintes autores: Atton (2002), Pickerill (2003), Almeida (2006) e Moraes 
(2007). Esses autores permitem-nos entender que o processo de criação e de intensi-
ficação de mídias alternativas, independentes, críticas às grandes corporações midiá-
ticas e ao sistema capitalista foi fomentado, contemporaneamente, pelos avanços das 
tecnologias digitais e da consolidação da Internet como meio de comunicação.

Moraes (2007) reflete sobre avanços e impasses no uso das redes virtuais como 
ferramentas da comunicação alternativa e elenca alguns de seus traços: possibilita 
conexões globais, marcadas pela não linearidade do espaço-tempo, pela fusão do lo-
cal e do global, pela convergência de várias mídias, pelo uso de softwares livres, pela 
criação de estruturas colaborativas, formadas por grupos que partilham afinidades, 
objetivos e temáticas comuns, o que os permite gerar laços simbólicos e solidários e a 
instauração de “[...] fluxos na perspectiva de organismos críticos e reivindicantes da 
sociedade civil” (MORAES, 2007, p. 3). Esse espaço virtual permite que os sujeitos 
atuem, ao mesmo tempo, como produtores e receptores, fazendo circular, de forma 
descentralizada, conhecimentos, opiniões, posicionamentos político-ideológicos sem 
que sejam controlados, necessariamente, por processos seletivos, hierárquicos, típi-
cos das grandes organizações midiáticas que visam ao lucro.
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A criação de ambientes compartilhados, marcados pelo convívio participativo, 
pela partilha de posicionamentos afins, instaura, na perspectiva de Moraes (2007), 
um processo de autoconstrução identitária, eu diria, também, de afirmação identi-
tária, baseado em identificações/reconhecimentos éticos e culturais e regido por um 
princípio dialógico que permite aos coletivos, aos NMS representarem-se a si mesmos 
no espaço virtual da rede.

Segundo Atton (2002), a Web permite a representação tanto de ações de ativis-
tas que atuam de forma individual, quanto de coletivos. Esses diversos atores sociais 
passaram a ser capazes de falar com suas próprias vozes (irredutíveis e heterogêne-
as), produzindo suas próprias experiências midiáticas, caracterizadas como sendo 
alternativas às grandes corporações de mídia e como radicais, no sentido de Dow-
ning (2008), ou seja, que vocalizam ideais societários anticapitalistas, visando a uma 
transformação social no sentido de erradicar as desigualdades sociais. Atton (2002), 
considera que a Internet permite a convivência de uma “heteroglossia” no sentido 
de Bakhtin (1988) e pontencializa a expressão de consciências e de ideais societários.

O CMI Brasil derivou da experiência do Indymedia (Independent Media Cen-
ter), um coletivo criado por ativistas em Seattle, a partir dos protestos, em 1999, 
contra a reunião ministerial da Organização Mundial de Comércio (OMC). Almei-
da (2006) ressalta que o primeiro site do Indymedia defendia o que ficou conhecido 
como “ação direta”, uma prática política que reivindica mudanças ou visa impedir 
eventos sem mediação institucional e buscava tornar público o que era silenciado pela 
grande mídia. O CMI Brasil nasceu um ano após o evento nos Estados Unidos e pas-
sou a constituir um, entre os mais de 140 centros, em mais de cinquenta países (dados 
da autora na época de sua pesquisa). No excerto abaixo, extraído da página principal 
do site, podemos observar alguns dos seus princípios editoriais7:

O Centro de Mídia Independente (CMI) Brasil é uma rede anticapitalista de produ-
toras e produtores de mídia autônomas e voluntárias. Com o objetivo de construir 
uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária; o CMI garante espaço para que 
qualquer pessoa, grupo (de afinidade política, de ação direta, de ativismo) e movi-
mento social – que estejam em sintonia com esses objetivos – possam publicar sua 
própria versão dos fatos. Acreditamos estar rompendo o papel passivo imposto pela 
mídia e transformando a prática midiática. Para isso, o CMI permite que, além 
dos coletivos da rede CMI no Brasil, grupos, movimentos sociais e indivíduos que 
estejam de acordo com os princípios e objetivos da rede, possam disponibilizar de 
forma segura textos, vídeos, áudios e imagens, tornando-se um meio democrático 
e descentralizado de difusão de informações. As produções não são editadas, cada 
grupo tem total liberdade (assim como a responsabilidade) sobre qualquer das suas 
publicações. [...] O CMI defende a liberdade de conhecimento e de acesso a ele; 

7 Almeida (2006) elenca diversos traços da estrutura organizacional do coletivo que mostram seus princípios 
de atuação, o caráter voluntário de participação, formas de alimentação da página do site, regras para cons-
tituição de um novo coletivo, formas de deliberação a partir de listas de discussão entre outros. 
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para contribuir com a concretização destas liberdades, incentivamos o uso de sof-
twares livres e a publicação em formatos livres. Não incentivamos o uso de formatos 
proprietários. Da mesma maneira, todo o conteúdo do sítio é disponibilizado sob 
a licença de copyleft (ver rodapé da página inicial), a não ser que a/o autor(a) men-
cione o contrário no artigo. Em função disso, esperamos uma atitude construtiva e 
tolerante entre as pessoas que participam do sítio; afinal, queremos juntar forças, 
não lutar entre nós.

Segundo a supracitada pesquisadora, a criação dos coletivos representa uma 
nova estratégia articulada aos NMS e defende a tese de que, na verdade, o CMI pas-
sou a constituir um movimento social que apresenta reivindicações para além da luta 
de classes, abarcando a expressão pela afirmação de identidades coletivas, sua luta 
por reconhecimento e suas ações. Almeida (2006) defende que, quando inserida den-
tro do contexto dos NMS, a mídia constitui uma ferramenta de ação equivalente às 
próprias manifestações, “[...] ela deixa de existir apenas em função de eventos exte-
riores, e passa a criar uma dinâmica de construção de realidade que é, por si própria, 
uma ação direta.” (p. 14).

As reflexões de Pickerill (2003), Almeida (2006) e Moraes (2007) permitem-
-nos observar a natureza de mídia independente, alternativa radical (no sentido de 
Downing) dos coletivos constituídos a partir da experiência do Indymedia; Almeida 
(2006) também considera esse coletivo uma mídia tática; já Moraes (2007) apresen-
ta dois traços que permitem considerá-lo uma mídia alternativa radical: i) alinha-se 
a processos de mudança social e ii) implementa sistema de gestão, linha editorial, 
financiamento e formas de interpretações de fatos sociais por meio de narrativas dis-
tintas daquelas produzidas pela grande mídia; as narrativas das mídias alternativas 
radicais marcam-se pela parcialidade, pela defesa aberta e direta de ideais políticos 
anticapitalistas. 

A ênfase nos processos de mudança social, na luta anticapitalista, na estreita 
relação entre as mídias alternativas e os movimentos sociais constituem traços asso-
ciados ao conceito de mídia alternativa radical cunhado por Downing, citado tanto 
por Atton (2002), quanto por Almeida (2006), autores que nos ajudam a entender 
essa definição. Atton (2002) destaca que a maioria das publicações de Downing pode 
ser caracterizada como socialista radical e defende os seguintes pontos: i) o enco-
rajamento de contribuições de vários grupos, a fim de se enfatizar as realidades da 
vida social (as opressões, as culturas políticas, as situações econômicas); ii) embora 
possam ser partidárias, as mídias alternativas não devem se tornar ferramenta de um 
partido; iii) deve privilegiar movimentos sobre instituições (perspectiva anarquista); e 
iv) deve enfatizar uma política pré-figurativa.

Almeida (2006) enfatiza como Downing, em sua definição, estabelece um vín-
culo essencial entre cultura popular, NMS, audiência ativa e a mídia alternativa ra-
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dical, o que levou o autor a considerar como mídia radical qualquer produção cul-
tural que visasse a uma mensagem crítica. Nessa perspectiva, seria prioridade que 
as mídias radicais possibilitassem articular as reflexões daqueles movimentos sobre 
si e entre si; embora nem todas elas estejam, necessariamente, ligadas a eles, poden-
do atingir audiências mais amplas. Assim, salienta a autora, os sujeitos engajados 
nos NMS exercem um ativismo de audiência, uma ação potencializada pelas redes 
virtuais. Essa característica permite considerar as mídias radicais como um tipo de 
esfera pública alternativa, renovada, tendo como centro “[...] a subjetividade crítica 
individual de cada cidadão com capacidade de driblar o poder hegemônico a partir 
de táticas construídas coletivamente. A mídia radical pode ser uma dessas táticas.”8 
(ALMEIDA, 2006, p. 100). 

O vínculo entre os NMS e as mídias alternativas também foi pensado por Boa-
ventura Sousa Santos (2016). Esse sociólogo defende a tese de que uma nova esquerda 
estaria sendo gestada a partir da ação dos diversos movimentos sociais. A emergên-
cia de diversos atores e de práticas reivindicativas sinalizou que um “outro mundo é 
possível”, pautado por outros ideais societários, outras formas de racionalidade po-
lítico-econômica para além da democracia representativa9 e do sistema de produção 
capitalista. 

A experiência dos Fóruns Sociais Mundiais sinaliza a possibilidade da produ-
ção de discursos contra-hegemônicos, sinalizam a possibilidade de conscientização 
de que seria viável a constituição de uma organização global anticapitalista, por meio 
do uso das redes virtuais, tendo força para empreender uma resistência transnacio-
nal, articulando diversas agendas de transformação social para além da luta de clas-
ses, centrada na oposição capital/trabalho. Segundo o sociólogo, a ideia do Fórum 
Social Mundial celebrou a horizontalidade, a igualdade no tratamento do diverso, 
sinalizou, assim, a passagem da política de movimentos para a política de “intermo-
vimentos”. 

Santos (2016) salienta que as diversas lutas só terão êxito se se conscientizarem 
da parcialidade de suas ações e buscarem apoio umas nas outras, tendo a capacidade 
de atuarem como uma constelação de resistências contra uma constelação de formas 
de poder10, produzindo discursos que apresentem, na esfera pública, valores, ideais 

8 Segundo a autora, o conceito de mídia tática foi proposto por David Garcia (professor, artista plástico) e 
por Gerrt Lovink (ativista), em 1997, a partir do manifesto O ABC da mídia tática, definida como aquela 
que permite a apropriação dos recursos dos “fortes” pelos “fracos”, resultante de uma experiência cons-
truída a partir de reflexividade, autocrítica constantes, ação presenteísta (desenvolvimento de uma rede de 
articulações entre elementos do presente), busca e nomeação de inimigos, além de representação das várias 
comunidades de luta.
9 Santos (2016) reflete sobre os limites da democracia representativa e apresenta outros modelos possíveis, 
denominados pelo autor como “democracia participativa” e “democracia comunitária”.
10 Para mais detalhes sobre a noção de poder na obra desse sociólogo, remeto o leitor a Sousa Santos (2016), 
onde ele define o que chama de “espaços estruturais de poder”.
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sociais contra-hegemônicos, formas de vida alternativas e autossustentáveis, dotados 
de um potencial emancipatório com força para persuadir uma maioria. 

Vejamos, então, na sequência, de que maneira os textos publicados no site do 
CMI Brasil sinalizam essa relação estreita entre mídia alternativa e a atuação dos 
NMS, observando os “imaginários de verdade política” projetados.

 
3 Imaginários de “verdade política” e a “dramatização do discurso político” no 

CMI Brasil 

Para refletir sobre o fenômeno ideológico, Charaudeau (2006) dialoga com a 
noção de representações sociais, da Psicologia Social e com a o conceito de imaginá-
rios, da Sociologia. Quanto à noção de imaginários sociais, o linguista francês afirma 
que resulta de uma dupla interação: do homem com o mundo e dos homens entre si, 
que instauram um processo de interpretação da realidade, fazendo-a entrar em um 
universo de significações; apresentam, assim, uma função racional na organização do 
mundo e dos fenômenos. Charaudeau (2006) salienta que duas observações devem ser 
retidas sobre os imaginários: i) eles remetem a um universo de significações que funda 
a identidade de um grupo e ii) não são falsos nem verdadeiros ou verificáveis, mas são 
da ordem do verossímel, da ordem do possivelmente verdadeiro; os homens os têm 
como verdadeiros, por isso testemunham uma verdade e essencializam a percepção 
do mundo, em um saber provisoriamente absoluto. 

Segundo o supracitado autor, alguns imaginários são racionalizados por dis-
cursos-textos, circulantes nos diversos domínios de práticas, nos quais eles são en-
sinados, outros circulam de forma não consciente e se manifestam nos julgamentos 
implícitos, nas maneiras de falar, nos julgamentos de ordem estética, ética, mate-
rializam-se nos ritos do dia a dia, nas atividades coletivas, na produção de objetos 
manufaturados que adquirem o estatuto de símbolos: bandeiras, insígnias e slogans. 
Charaudeau (2006) ressalta que a materialização possui necessidade de ser sustenta-
da por racionalizações discursivas, podendo se expressar na tradição oral, em textos 
escritos, máximas, provérbios, ditados. Esse aspecto material e discursivo do fenô-
meno levou o autor a denominar os imaginários de “imaginários sociodiscursivos”. 

Quanto ao discurso político, Charaudeau (2006) afirma que ele se caracteriza 
por um paradoxo e se constitui como um discurso de verdade que determina um sis-
tema de valores a partir do qual se busca persuadir seus interlocutores a aceitar um 
ideal societal e estabelecer um elo social a partir da união de interesses diversos; para 
tanto, propõe, assim, aos seus interlocutores, aos eleitores, o que o autor chama de 
“imaginários de verdade do discurso político”.

O exame da lógica agonística subjacante aos textos publicados no site do CMI 
Brasil e aos textos que apresentam seus princípios editoriais nos permite observar 
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a recorrência de “signos-sintoma” que sinalizam “imaginários de verdade política” 
que constroem representações valorizantes dos agentes, das ações do coletivo e dos 
diversos movimentos sociais que nele vocalizam seus ideais e, em contraposição, ima-
ginários que representam os sujeitos e as ações dos adversários políticos de manei-
ra desvalorizante; além disso, os diversos textos apresentam recorrências quanto à 
oposição às diversas desigualdades sociais e à necessidade de se efetuar uma ação 
“intermovimentos”, conforme define Santos (2016). Vejamos, então, na sequência, 
os imaginários mobilizados nos textos que podem ser inferidos a partir de i) autor-
referências aos agentes do movimento e a suas ações e ii) referências aos agentes e ao 
discurso adversário.

A análise dos elementos que indicam autorreferências aos agentes do movimen-
to e a suas ações parecem contribuir para a construção de um “imaginário de verdade 
política quente” (CHARAUDEAU, 2006), que expressa uma vontade revolucionária; 
constrói significações que remetem à luta ativista, à militância, ao combate das de-
sigualdades sociais, à defesa dos oprimidos em uma dimensão local e global. Esse 
imaginário parece ser o mais saliente na projeção de identidade político-discursiva do 
CMI Brasil, além dos seguintes: i) da solidariedade entre movimentos, causas sociais 
e vítimas de ações injustas, o que remete ao ideal de ações “intermovimentos”, como 
defende Santos (2016), visto na seção anterior e ii) da mulher negra, ativista, prove-
dora do lar. Vejamos, a seguir, exemplos de “signos-sintoma” que parecem indicar a 
mobilização dos dois primeiros imaginários11:

1) Da vontade revolucionária, ativista:

Por isso a nossa mão armada, a do confronto, do agito, do revide. Porque cada ata-
que contra eles está justificado por séculos de dominação, exploração e extermínio. 
Porque cada ato vandálico está justificado pela ostentação da mercadoria e da cul-
tura dominante [...] Espalhar o conflito é enxergar o instinto anárquico de indocili-
dade, e poder agir com ele, solidarizar por ele. (REP2 PP) (grifos meus).

[...] caminhamos em direção do Tribunal de Justiça de Porto Alegre e atiramos con-
tra ele bombas de tinta. [...] Queimaram caixas eletrônicos do Banco Santander em 
dezembro de 2013 sinalizando a solidariedade com Rafael Braga, em maio de 2014, 
os vândalos selvagens antiautoritários solidarizam também com ele, queimando o 
tribunal militar da união e viaturas da PM, e em setembro do 2016 alguns amigxs da 
revolta deixaram um artefato incendiário embaixo de uma viatura mandando um 
abraço ao Rafael. (REP2 PP) (grifos meus).

Quando os profissionais da educação ocuparam a plenária da câmara, com o objeti-
vo de impedir a votação das medidas [...] Por conta da resistência apresentada pelos 
ocupantes, que se recusaram a sair da plenária [...] (REP4 T) (grifos meus).

11 Vou descrever somente alguns deles, os mais recorrentes, uma vez que não teria espaço suficiente, neste 
artigo, para apresentar uma visão mais completa de todo o resultado da pesquisa.
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2) Da solidariedade entre movimentos, causas sociais e vítimas de ações injustas:

[...] mulheres e homens de numerosas cidades se articularam em uma ação global de 
solidariedade para fazer ressoar os gritos das 40 meninas trancadas e mortas quei-
madas em um quarto do albergue estatal para menores “Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción” REP2 FLGBT.

As companheiras do lado de fora entregavam a comida por meio de cordas impro-
visadas. REP 4T.

Hoje 07 de março, cerca de 1500 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST) ocuparam a Vale Fertilizantes em Cubatão – SP, contra a Reforma 
da Previdência. Mulheres em resistência, contra a reforma da previdência! REP 5 
FLGBT.

Foram recorrentes, para a construção desses imaginários, o uso dos seguintes 
verbos para expressar as ações do movimento: “quebrar” (“a normalidade de uma 
sociedade baseada na opressão, racismo e encerro”); “revidar e atacar o que nos ata-
ca”; “chamar a gritos um ataque” (“a civilização dominadora, berço do estado, o ca-
pitalismo e a moral dos que governam”); “expandir” (o conflito); “atirar” (“bombas 
de tinta”); “queimar” (“caixas eletrônicos”); “solidarizar”; “escrachar” (“as mentiras 
que formam essa barafunda chamada Brasil”); “lutar” (“contra a violência na re-
gião da Cracolândia”); “denunciar” (“a violência de estado contra a população preta 
e pobre”); “levantar” (“holofotes para a questão do feminicídio e do machismo”); 
“ecoar” (“gritos contra o presidente Trump”); “articular” (“em uma ação global de 
solidariedade”); “fazer ressoar os gritos das 40 meninas trancadas e mortas queima-
das”; “demonstrar solidariedade às famílias”; “apoiar” (“a luta indígena”); “ocupar” 
e “dialogar”; “impedir” (“a votação das medidas”).

Vejamos, agora, quais foram os imaginários mais mobilizados na desconstru-
ção daqueles que o CMI Brasil considera seus adversários políticos. O exame das re-
ferências e das predicações usadas para caracterizá-los parece concorrer para a cons-
trução dos seguintes “imaginários de verdade política”: i) do Estado como aparelho 
ideológico ou repressor12; ii) do Estado como não garantidor de direitos sociais; iii) 
do Estado como implementador de privatização; iv) da polícia como inimiga das 
classes mais oprimidas e repressora dos movimentos e protestos; v) da exploração da 
classe trabalhadora pela burguesia; vi) da gestão técnico-burocrática e empresarial 
de instituições; e vii) da sociedade patriarcal opressora da mulher tanto no âmbito 
doméstico, quanto no da produção. Na sequência, destacarei somente dois:

12 Para aprofundamento desses conceitos, ler a obra de Althusser: Aparelhos ideológicos de Estado.
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1) Do Estado como aparelho ideológico ou repressor:

As greves gerais, que chegaram a paralisar até 35 milhões de trabalhadores/as, mos-
trando uma oposição popular fortíssima às reformas, não foram suficientes para 
vencer o discurso midiático e o autoritarismo do Estado REP1 T (grifos meus).

[...] o significado racista, patrimonialista e reacionário por trás da autoritária pro-
posta de mudança da faculdade de direito da UERJ a desculpa para essa atitude gol-
pista e visivelmente antidemocrática e antirrepublicana? o pragmatismo [...] REP3 
T (grifos meus).

Formado por sambistas, grupos de teatro, coletivos culturais e artísticos, militantes 
e movimentos sociais, o Cordão desfilou pela primeira vez em 2012 discutindo as 
heranças da ditadura em nosso cotidiano. Desde então vai para as ruas anualmente 
discutindo a violência de Estado e a opressão contra as classes populares no Brasil, 
sempre no dia 1º de abril, dia da Mentira, dia do golpe de 1964. REP 3PP (grifo 
meu).

2) Da polícia como inimiga das classes oprimidas e repressora dos movimentos 
e protestos

A polícia é responsável pela maioria das mortes na favela, superando a do crime 
organizado. Isso é alarmante pois mostra qual é o verdadeiro papel do estado em re-
lação aos mais pobres, e coloca essa população em uma dupla situação de violência: 
a do estado formal e a do estado paralelo, representado pelas facções criminosas e 
milícias. REP 5PP (grifo meu).

A Polícia Militar provocou um tumulto [...] ao empurrar alguns manifestantes [...] 
terminou o ato em repressão violenta [...] um rapaz [...] criticou a truculência da PP 
[...] citou as cotidianas operações policiais [...] enfatizando a violência e a crueldade 
com que a polícia [...] REP1 FLGBT (grifos meus).

Lembramos o caso do Seu Verino, publicado nessa página, que sofreu represálias da 
guarda justamente por estar exercendo sua atividade de músico e artista da cidade. 
REP5 T (grifo meu).

Foram recorrentes, na construção desses imaginários, os seguintes elementos 
linguístico-discursivos: i) uso de verbos e complementos que atribuem ações negati-
vas ao Estado: “retirar” (“a possibilidade de se aposentar”); “limitar” (“os direitos 
das/os trabalhadoras/es”; “beneficiar” (“grandes blocos econômicos”); “deixar de as-
segurar” (“muitos direitos”); ii) uso de verbos axiológicos ou verbos que adquirem 
sentido axiológico no contexto a fim de atribuir ações negativas à polícia: “assassi-
nar”; “torturar” e “assassinar”; “assassinar a facadas”; “invadir” (“a aldeia”); “vir” 
(“com brutalidade”); “apontar arma” (“nas mulheres e crianças da terra indígena”); 
“ameaçar” (“as mulheres”); “fazer ajoelhar” (“algumas crianças e mulheres”); “for-
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jar flagrantes”; “pegar” e “arrastar” (“o corpo de Cláudia”); “provocar” (“tumulto”); 
“empurrar” (“manifestantes”); “invadir” (“comunidades”); iii) uso de subjetivemas 
(substantivos, adjetivos axiológicos, entre outros) que constroem uma imagem ne-
gativa dos adversários: “o autoritarismo de Estado”; atitude golpista e visivelmente 
antidemocrática e antirrepublicana”; “violência de Estado”; “a truculência da PP”; 
“a violência da PP”; “a atuação genocida da polícia”, entre outros.

Os demais imaginários supracitados que não foram descritos com detalhes e 
analisados apresentam, igualmente, inúmeras e interessantes possibilidades de aná-
lise a partir de elementos linguístico-discursivos que sinalizam a lógica agonística 
do discurso político; contudo, devido ao espaço deste artigo, deixo essa tarefa para 
outro trabalho e passo às minhas considerações finais.

Considerações finais 

As análises dos diversos “imaginários de verdade política” mobilizados nos 
quinze textos do CMI Brasil parecem corroborar a minha hipótese inicial, a de que 
é possível identificar a presença de um “panfletário moderno”, conforme define At-
ton (2002). Segundo Angenot (1982), o discurso panfletário pauta-se por uma lógica 
agonística, como mostra, também, Ansart (1978), lógica que encena um drama com 
três elementos: uma verdade, um ideal societário e seus valores, um enunciador (que 
realiza avaliações sobre o mundo e sobre o adversário, seus discursos, ações e ima-
gens) e o adversário, considerado o oponente, o mal a ser vencido em prol de uma 
sociedade melhor. 

O exame da encenação da dramaturgia desse discurso político parece confirmar 
o caráter de mídia alternativa radical, no sentido de Downing (2008) do CMI Brasil: 
visa combater o capitalismo e seus males e lutar para erradicá-lo a fim de “construir 
uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária”, como consta nas informações da 
página principal do site, a partir de princípios, tais como, atuações diretas no cotidia-
no, no local, mas articulando-se às lutas globais; “solidariedade intermovimentos” 
(SANTOS, 2016), com o objetivo de criar uma cultura de resistência transnacional, 
por meio da articulação de várias agendas de transformação social e possibilitar a 
afirmação de identidades de gênero e de etnia. Esses são valores que parecem consti-
tuir o ideal societal definidor do posicionamento político-ideológico do coletivo e que 
são usados para validar e legitimar suas ações ativistas, como sinalizam os imaginá-
rios da vontade revolucionária e da solidariedade, por exemplo. 

No entanto, para invalidar e deslegitimar os adversários políticos, esse “novo 
enunciador panfletário” mobiliza em suas narrativas subjetivemas que descrevem o 
outro (o Estado, a polícia, a sociedade burguesa, capitalista, neoliberal, patriarcal, 
a grande mídia) como um mal a ser superado, expressando tons de denúncia, de re-
futação, de indignação, entre outros, como pode ser percebido na mobilização dos 
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imaginários do Estado como um “aparelho ideológico e repressor”, da polícia como 
inimiga das classes oprimidas e repressora dos movimentos sociais, entre outros.

O coletivo CMI Brasil parece confirmar algumas das reflexões sobre o discurso 
político feitas por Charaudeau (2006); constitui-se como um espaço virtual em que 
é possível observar tanto a expressão e o debate de ideologias, de crenças políticas, 
quanto como espaço de fazer, de prática e de comunicação política exercida por di-
versos sujeitos (coletivos ou individuais) que usam a rede para apresentarem suas 
argumentações, suas narrativas e organizarem suas ações. 
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