


Rádio Gralha questiona:

O que é Mídia Livre!

Somos mídia livre porque o modelo atual

de comunicação de massa é  segregador.

Atualmente,  cerca  de  10  empresas

controlam a  comunicação de  massas  no

mundo.  No  Brasil,  poucas  famílias

concentram quase todas as concessões de

mídia. Não vemos nossos anseios, nem os

da  classe  trabalhadora  no  geral,

representados  nas  redes  de  TV e  rádio.

Jornais dizem, cotidianamente que somos

vândalxs, baderneirxs, terroristas, escória

da cidade. E qual espaço temos pra nos defender? Quem está disposto a

fazer  ouvir nossa voz? Somos mídia livre porque nossa voz incomoda!

Diariamente  vemos  reproduzir  discursos  de  ódio,  de  preconceito  racial,

machismo,  misoginia  e  tantas  outras  opressões  legitimadas  pelos

programas de entretenimento. Não aceitamos este jornalismo de esgoto que

dia  a  dia  criminaliza  a  pobreza.  Queremos  que  nossa  voz  ecoe  por  si

mesma, sem representantes eleitos que nada fazem além de proteger seus

próprios interesses, sem formadores de opinião que venham nos apontar

grandes  problemas  e  soluções

milagrosas  para  acabar  com  os

problemas que eles mesmos criaram. 

Somos mídia livre porque a burguesia,

os opressores de todos os dias tem seu

espaço no horário nobre para contar sua

versão  da  História  como  se  fosse  a



única verdadeira, e nós, se queremos dizer algo, devemos resistir e ocupar

o espectro eletromagnético. Cansamos de ter nossos gostos, nosso lazer e

nosso prazer condicionados pela industria cultural, que nos vende sempre

do  mesmo  lixo  industrializado,  repetitivo  e  produzido  em  série  como

cultura. 

Somos mídia  livre  porque queremos colorir  esta  cidade cinza e  gelada,

ganhar  voz  junto  xs  estudantes,  trabalhadorxs,  camponesxs,  mulheres,

trans, negrxs e periféricos que não estão homenageados nos monumentos

da cidade, ou nas obras de arte financiadas pelo Capital privado em conluio

com o Estado. Queremos ter voz, queremos decidir, juntxs a outrxs tantxs,

os rumos políticos e culturais de nossas próprias vidas. Por isso também

queremos autogestão. Acreditamos que todos tem algo a dizer. Queremos

mais espaços de convivência e troca de conhecimentos, espaços estes que

estão se perdendo a passos rápidos graças a privatização do lazer e dos

espaços públicos.

A PLURALIDADE
A  mídia  tem,  ou  deveria  ter,  o  papel  de

informar  e  entreter,  atualmente  é  esse  seu

único  papel,  muito  aquém  de  suas

possibilidades  e  capacidades.  A informação,

bem como a  mídia  levam a  propagação  de

ideias e ideias movem o mundo. No entanto,

aquilo que serve para mover o mundo o faz

girar em torno dos privilégios de poucos. A

mídia no Brasil é monopolizada por algumas

poucas  famílias  que  buscam  reproduzir  os

ideias  da  classe  dominante:  homens,  ricos,

brancos, cis, heterossexuais de meia idade ou



mais. Está longe de refletir  a pluralidade encontrada em nosso país.  As

mulheres,  50% da população aparecem como mercadoria,  com validade

restrita a seu período reprodutivo, aparecem engessadas sendo apenas um

corpo, um receptáculo para servir aos interesses dos homens. Essa imagem

engessada  é  sempre  branca,  magra,  cabelos  longos  e  lisos,  maquiada,

depilada,  perfeita,  objetificada  e  subserviente  que  atuam  revivendo  os

esterótipos de dona de casa, má motorista, objeto sexual, burra, histérica e

fraca, sendo constantemente ridicularizada. Através dessas representações

nos  educam  desde  cedo  para  pensar  que  nosso  valor  depende  do

reconhecimento dos homens e que para alcançar tal devemos gastar boa

parte de nosso salário (menor que o dos homens com a mesma função)

para nos mantermos bonitas e disputarmos com outras mulheres. Nosso

papel como mídia livre é contestar, é reivindicar nosso espaço, é questionar

os  valores  dessa  sociedade  que  exclui,  reprime,  violenta,  silencia  e

nos  torna  invisíveis.  

“A forma mais comum das

pessoas abdicarem de seu

poder é pensando que elas

não tem nenhum” – Alice

Walker 

Vamos fazer uma mídia

que nos represente e nos

empodere!

Assita o documentário: MissRepresentation.



 

Não odeie a mídia: seja a mídia!!!

Gostamos do que fazemos! e fazemos o que gostamos! que é pura e 

simplesmente a liberdade! Nossos objetivos são incalculáveis, pois como 

diria os zapatistas, nós queremos um mundo onde caibam todos os 

mundos.

Lutamos contra a criminalização do direito a comunicação. Rádio Livre 

para Todos(as)!

Nossas reuniões acontecem no 3º andar do DCE todos os domingos às 18 

hrs. Elas são abertas e qualquer pessoa pode se expressar.

Também temos uma grade de programação veja os horários livres e monte 

seu programa também! 

Contato: radiogralha@lists.riseup.net

radiogralha.noblogs.org

106.1 FM nas imediações da Reitoria

“As rádios livres representam uma utopia concreta.”

– Félix Guattari


















