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RESUMO 

 

Esta dissertação possui dois objetivos: sistematizar informações sobre as 
edições centralizadas do Fórum Social Mundial e evidenciar quais são seus 
principais desafios e questões em aberto na segunda década do século XXI. A 
pesquisa parte da percepção de que grande parte da bibliografia de relevo sobre 
o movimento altermundialista – do qual o Fórum faz parte - foi produzida entre 
2001 e 2006 e que, após esse período, houve uma diminuição na quantidade de 
pesquisas acadêmicas sobre o tema. Portanto, faz-se necessário atualizar a 
bibliografia e sistematizar os debates e os acontecimentos ocorridos a partir de 
2006. De modo a imprimir um viés crítico às avaliações apologéticas à 
metodologia do “espaço aberto” que caracteriza o Fórum Social Mundial e a mais 
bem endereçar seus os desafios, que em parte decorrem de discordâncias em 
relação à metodologia, esta dissertação é atravessada, em seus três capítulos, 
pela constatação feita por April Biccum de que o Fórum é permeado pelo que 
denomina de ambivalência do espaço aberto. Tal ambivalência advém de um 
descompasso entre a abertura do Fórum e as cisões que ele mesmo produz em 
suas estruturas organizativas. Para alcançar os objetivos almejados, a 
dissertação apoia-se tanto na bibliografia textual produzida sobre o Fórum Social 
Mundial ao longo de sua trajetória quanto em dez entrevistas realizadas com 
pessoas que fazem ou fizeram parte da secretaria do Fórum, do Conselho 
Internacional e dos comitês organizadores das diversas edições mundiais do 
evento.  

Palavras-chave: Fórum Social Mundial. Altermundialismo. Espaço aberto. 
Desafios. Futuro.  

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis has two main purposes: systematizing the information regarding the 
centralized editions of the World Social Forum and evincing its major challenges 
and unresolved issues in the second decade of the 21st century. The research 
stems from the perception that most of the significant bibliography on the 
altermundialist movement – of which the Forum is a part – was produced between 
2001 and 2006 and that, after this period, there has been a diminishment in the 
academic interest on the theme. Therefore, it is necessary to update the 
bibliography and systematize the debates and happenings that have been 
produced since 2006. In order to offer a critical view on the “open space” 
methodology that characterizes the World Social Forum and to better address its 
challenges - which, in part, come from disagreements on the methodology – the 
three chapters of this thesis are traversed by April Biccum’s perception that the 
Forum is pervaded by what she denominates as the ambivalence of open space. 
Such an ambivalence derives from a mismatch between the openness of the 
Forum and the demerges produced in its organizing structures. To achieve its 
objectives, the thesis rests both on the textual bibliography on the World Social 
Forum and on ten interviews with people who are or who were part of the Forum’s 
secretariat, of the International Council and of the organizing committees of the 
event’s world editions.  

Key words: World Social Forum. Altermundialism. Open space. Challenges. 

Future.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como e por que estudar o Fórum Social Mundial? 

Esta dissertação1 possui dois objetivos: sistematizar informações sobre 

as edições centralizadas do Fórum Social Mundial2 e evidenciar quais são seus 

principais desafios e questões em aberto na segunda década do século XXI. 

Estes objetivos não estiveram claros no começo da pesquisa e foram sendo 

delineados a partir dos aportes das entrevistas que fiz com membros e ex-

membros das instâncias político-organizativas do Fórum. Mais especificamente, 

foi a partir da entrevista com Fátima Mello que os objetivos foram estabelecidos. 

O último ponto do roteiro das entrevistas semiestruturadas que realizei, sobre as 

quais discorrerei adiante, questiona o entrevistado sobre que pergunta faria 

sobre o Fórum, não necessariamente a mim, se nós fossemos trocar de papel; 

ou seja, se entrevistado se tornasse entrevistador. Mello dirigiu sua pergunta a 

mim e disse:  

 

Eu acho que eu perguntaria se essa pesquisa é uma pesquisa 

que teria, digamos assim, uma finalidade historiográfica, como 

uma peça de memória ou se seria uma pesquisa de tentar 

entender como isso pode servir como ferramenta de ação na 

atualidade e no futuro. (Fátima Mello) 

 

Foi apenas no momento de responder a essa pergunta que consegui 

sistematizar as intenções que eu tenho com a pesquisa. Percebi que a 

dissertação possui tanto um objetivo de consolidação de memória quanto um 

objetivo normativo. O primeiro é motivado pelo desejo de dar a conhecer o 

                                                           
1 Conforme disposto na Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, declaro que o presente 
trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
2 Além das edições centralizadas do Fórum Social Mundial, ocorreram, ao longo do tempo, 
centenas de eventos descentralizados (como o de 2006, como se verá no próximo capítulo), 
locais, regionais, nacionais, continentais e temáticos. É impossível afirmar com exatidão o 
número de eventos que carregam o selo do processo Fórum Social Mundial, pois nem todos os 
encontros que se reivindicam como parte desse processo ocorreram com o conhecimento e o 
apoio da secretaria do Fórum e do Conselho Internacional.  
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Fórum, sobretudo aos que, assim como eu, são os jovens da segunda década 

do século XXI. Para que esse objetivo seja realizado, pretendo apresentar os 

resultados da pesquisa de diversas formas, que vão desde gravação de vídeos 

sobre o assunto, até a apresentação de seu conteúdo nos círculos de militância. 

Já o segundo objetivo parte da intenção de sistematizar o que identifico como os 

principais desafios do Fórum Social Mundial, de modo a contribuir com os 

debates que ocorrem principalmente no Conselho Internacional, o qual, como 

veremos no terceiro capítulo, tem se debruçado sobre uma série de discussões 

reunidas sob o termo guarda-chuva de “futuro do Fórum”. 

Esta pesquisa de mestrado, desenvolvida entre os anos de 2016 e 2018, 

parte da percepção pessoal de que muitos jovens não sabem o que é e o que foi 

o Fórum Social Mundial. Sempre que tive oportunidade, perguntei a pessoas da 

minha faixa etária (concluí a pesquisa com a idade de 26 anos) e aos mais novos 

se sabiam o que é o Fórum. A resposta quase sempre foi um categórico “não” 

ou a hesitação, por já terem ouvido falar sobre o objeto da pergunta, mas não 

saberem ao certo de que se trata. Mesmo que essa constatação não tenha sido 

empiricamente estudada, penso que serve como fagulha para incendiar uma 

inquietação, ainda mais quando se compara o impacto político atual do Fórum 

com a grandiosidade pretérita desse evento, exaltada em muitos dos relatos e 

textos acadêmicos escritos entre 2001 e 2006 – período que corresponde à 

primeira fase do Fórum, como veremos no primeiro capítulo.  

Ademais, a pesquisa parte de duas outras percepções, advindas não de 

minha experiência de relacionamento interpessoal com outros jovens, mas da 

pesquisa bibliográfica na fase de definição do objeto de estudo. Muitos relatos e 

textos de intervenção que li sobre o Fórum possuem um caráter apologético à 

metodologia do espaço aberto, a qual será objeto do segundo capítulo da 

dissertação. Com o desenvolvimento das leituras, percebi que poderia existir 

uma lacuna entre o que se mostra na superfície dessa metodologia, tida como a 

expressão de um novo modo de fazer política, e o que está abaixo dela. Em 

outras palavras, intuí que poderia haver um espaço não preenchido entre o que 

a metodologia pretende ser e o que ela realmente era e segue sendo, com seus 

aspectos problemáticos e quebras de expectativa. Assim, tentei intervir nessa 

lacuna, trazendo percepções críticas à metodologia do espaço aberto, ou a 

alguns de seus aspectos.  
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Outra percepção advinda da pesquisa bibliográfica exploratória é o fato 

de que grande parte da bibliografia de relevo sobre o Fórum foi produzida entre 

2001 e 2006 e que, após esse período, houve uma diminuição na quantidade de 

pesquisas acadêmicas sobre o tema. O que denomino “bibliografia de relevo” 

não parte de uma avaliação do seu conteúdo e não tem intenção valorativa, 

atendo-se apenas à quantidade de citações e de referências com que contam.  

Cumpre notar que não consegui identificar se houve, de fato, uma 

diminuição do interesse acadêmico no Fórum Social Mundial, mas identifico que 

os textos mais citados foram produzidos entre 2001 e 2006. Portanto, faz-se 

necessário atualizar a bibliografia e sistematizar os debates e os acontecimentos 

ocorridos a partir de 2006, o que se coaduna tanto com o objetivo de memória, 

quanto com o objetivo normativo da pesquisa, sobre os quais discorri acima. De 

forma alguma pretendo afirmar que não houve produção acadêmica sobre o FSM 

ou sistematização entre 2006 e 2018; inclusive, uma das obras em que me apoio, 

o livro Cadernos de Outro Mundo, de Julia Ruiz di Giovanni, foi lançado em 2015. 

Com esta dissertação de mestrado, busco, então, somar-me aos esforços de 

atualização bibliográfica sobre o Fórum, analisando-o de maneira crítica ao 

apontar alguns dos desafios e perspectivas desse evento e desse processo 

político. 

De modo a imprimir um viés crítico às avaliações apologéticas à 

metodologia do espaço aberto e a mais bem endereçar os desafios do Fórum, 

que em parte decorrem de discordâncias em relação a essa metodologia, esta 

dissertação é atravessada, em seus três capítulos, pela constatação feita por 

April Biccum (2005) de que o Fórum é permeado pelo que ela denomina de 

ambivalência do espaço aberto. Tal ambivalência advém de um descompasso 

entre a abertura do Fórum e as cisões que ele mesmo produz. Em diálogo com 

o texto de Biccum, Giovanni aponta para uma direção semelhante:  

 

Concebe-se o FSM como uma espécie de área de preservação 
das diferenças e de sua proliferação, um espaço a salvo das 
disputas de poder, ao mesmo tempo em que a operação desse 
espaço exige decisões e exclusões. A própria carta de 
princípios, na medida em que previne a possibilidade de que 
alguém convoque uma tomada de posição em nome do FSM, 
tacitamente desmascara ‘a ingenuidade, talvez insidiosa, de se 
presumir que um espaço aberto é um espaço sem luta, 
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desprovido de política e de poder’ (Biccum, 2005, p. 127)” 
(GIOVANNI, 2015, p.72-73). 

 

 Em outras palavras, concebe-se o Fórum para ser um espaço totalmente 

aberto e horizontal, onde as decisões organizativas são tomadas por consenso, 

ao passo que as decisões políticas gerais são evitadas, devido à determinação 

de que ninguém estaria autorizado a falar em nome do Fórum. Entretanto, a 

metodologia do espaço aberto, da praça sem dono a ser ocupada por quem o 

deseje carrega uma série de contradições, hierarquias e relações de poder. 

Nesse sentido, considero que o Fórum Social Mundial convive com uma 

dualidade: por um lado, temos um evento que acolhe os mais variados estilos de 

ser, de se expressar politicamente e de se colocar no mundo. Essa diversidade 

é frequentemente exaltada nos textos sobre o evento, ao descrevê-lo como um 

acontecimento alegre e festivo. Por outro lado, o espaço aberto convive com sua 

própria sombra, a qual se manifesta nas tensões que perpassam as instâncias 

político-organizativas, tais como os comitês facilitadores e o Conselho 

Internacional. Afinal, um espaço não é aberto a priori; ele deve ser aberto por 

alguém e, nesse processo de abertura, residem diversas clivagens e conflitos, 

formando um contraste com a imagem festiva de um Fórum que parece estar 

ancorado “em outro mundo”.  

 A literatura com que dialogo é atravessada por essas tensões, o que se 

torna ainda mais premente quando se considera que a maior parte da produção 

bibliográfica sobre o Fórum foi elaborada por seus próprios ativistas, ou por 

acadêmicos que possuem algum tipo de vínculo com o FSM. Trazendo 

novamente as palavras da antropóloga Julia Ruiz di Giovanni, “a literatura 

existente sobre o Fórum Social Mundial é marcadamente uma literatura militante. 

(...) a produção de análises sobre o FSM participa de sua produção enquanto 

experiência” (GIOVANNI, 2015, p. 19). Nesse sentido, o Fórum Social Mundial, 

enquanto objeto de pesquisa, encerra em si a peculiaridade de que é, por vezes, 

impossível fazer uma diferenciação entre fontes primárias e secundárias, pois 

estas se confundem. Por esse motivo, a dissertação confere o mesmo peso 

bibliográfico a fontes muito diversas entre si, como textos acadêmicos, artigos 

de opinião e entrevistas, os quais aparecem mesclados ao longo do texto, em 

uma relação de complementaridade. 
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Discorrer sobre o Fórum Social Mundial não é uma tarefa fácil, dada sua 

complexidade e dada a dinamicidade da conjuntura política no período de 

globalização3. Tal dificuldade foi muitas vezes expressa pelas pessoas que 

entrevistei, as quais muitas vezes começavam a resposta às questões com 

dizeres tais como “nossa, só essa pergunta dá uma dissertação de mestrado”, 

“difícil responder a essa pergunta”, “esse assunto é complexo”. Em um primeiro 

momento, indaguei-me se seria necessário calibrar o nível de dificuldade e o 

escopo das perguntas, porém, frente às avaliações positivas que recebi4, percebi 

que a dificuldade advinha não das questões em si, mas da própria dinâmica do 

Fórum Social Mundial. Diversos membros do Conselho Internacional afirmam, 

em entrevista ou em textos, que o Fórum não é um ator político unitário, mas que 

existem tantos Fóruns quantos são os seus participantes. Então, haveria 

milhares de FSMs, ainda que, para fins analíticos, muitas vezes se reduza a 

experiência do Fórum a alguns de seus atores – no caso, aos membros e ex-

membros do Conselho Internacional, dos Comitês Organizativos dos locais de 

realização do evento e do corpo de funcionários da secretaria do Fórum.  

Essas três categorias de participantes do Fórum foram as escolhidas para 

as dez entrevistas, por terem vivências dos “bastidores” do Fórum Social 

Mundial, e não apenas dos quatro ou cinco dias do evento. Externamente a 

essas categorias, há dois entrevistados: Valter Pomar e Michael Löwy. Pomar foi 

indicado para a entrevista por ter acompanhado as primeiras edições do FSM 

como membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT). Cumpre 

lembrar que nas edições de 2001 e 2002, o Rio Grande do Sul era governado 

por Olívio Dutra, do PT. Já Löwy foi o primeiro entrevistado, com quem fiz uma 

entrevista exploratória. Apesar não ter feito parte de nenhuma instância do 

Fórum, Löwy acompanhou de perto o processo, do qual era grande entusiasta, 

até o ano de 2009. 

                                                           
 3 A definição de “globalização” não é consensual e, portanto, é objeto de disputas teóricas. Essa 
discussão, porém, não faz parte do escopo deste trabalho. Para fins da pesquisa, adoto o 
conceito minimalista de Stuart Hall, que aponta que “a globalização se refere àqueles processos, 
atuantes em escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações espaço-tempo, tornando o mundo, em 
realidade e em experiência, mais interconectado” (HALL, 2004, p.67 apud AZZI, 2011, p. 20) 
4 Ao final de cada entrevista, foi feita uma avaliação conjunta das questões. A partir do retorno 
recebido nesses momentos, fui modificando o roteiro de entrevistas e verificando se as questões 
estavam ou não adequadas. Felizmente, nenhuma pergunta foi considerada inadequada, e as 
sugestões concentraram-se em acréscimos e não em supressões ou modificações de perguntas.  
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Optou-se pela realização de entrevistas devido ao fato já mencionado de 

que, a partir de 2006, houve uma diminuição na quantidade de fontes 

bibliográficas sobre o Fórum, de modo que a atualização dos debates não 

poderia fiar-se apenas em textos acadêmicos ou em relatos de militantes e 

ativistas. Ressalta-se que não foram feitas todas as perguntas do roteiro a todos 

os entrevistados, uma vez que cada um conduzia a conversa para uma direção 

diferente. Além disso, o roteiro foi se modificando tanto a partir dos contatos com 

os próprios entrevistados quanto a partir do conhecimento adquirido na disciplina 

Pesquisa de Campo em Antropologia, lecionada pela professora Ana Pastore, 

no departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo. 

Ao contrário do que mostra a bibliografia textual utilizada, que abarca 

autores de várias partes do mundo, as entrevistas foram feitas apenas com 

atores brasileiros do Fórum; portanto, evidenciam uma visão brasileira sobre o 

FSM e seus assuntos correlatos, visão que seria totalmente diferente se 

tivessem sido entrevistados ativistas do Fórum de outros países. Essa escolha 

levou em conta as condições concretas de realização da pesquisa: a pouca 

disponibilidade de tempo inerente ao mestrado, e o fato de que a maioria desses 

atores também se encontra na cidade de São Paulo5.  

Outra questão a ser ressaltada é que há um desequilíbrio de gênero tanto 

nas fontes textuais quanto nas entrevistas. No que concerne à parte textual, não 

consigo dizer ao certo os motivos da predominância de autores masculinos, uma 

vez que esse aspecto foge ao escopo da minha pesquisa; mas quanto aos 

entrevistados, há mais homens que mulheres pelo fato de que algumas 

participantes, por motivos que não me cabe discutir, não responderam ao pedido 

de entrevista. Além disso, foram selecionados dois grupos de entrevistados: os 

que não participam mais da construção do Fórum Social Mundial, e os que ainda 

estão ativos na organização dos eventos. Essa escolha foi feita para que se 

saibam as motivações tanto dos que ainda constroem o FSM, quanto dos que 

deixaram de construí-lo, mas seguem acompanhando as discussões feitas no 

âmbito do Fórum. Além disso, a cada entrevista solicitei ao entrevistado que me 

                                                           
5 Algumas pessoas não se encontravam em São Paulo na data da entrevista. Por isso, algumas 
entrevistas foram realizadas por videoconferência. A entrevista com Michael Löwy foi realizada 
por e-mail, devido à pouca disponibilidade de agenda do entrevistado.  
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sugerisse outras pessoas com quem eu deveria conversar. A partir dessas 

indicações, foi selecionado o conjunto de pessoas a serem entrevistadas. A lista 

de entrevistados e de suas respectivas participações no Fórum Social Mundial é 

a seguinte6:  

 

 Carlos Tibúrcio: participou da fundação do Fórum Social Mundial como 

representante do capítulo brasileiro da organização ATTAC, juntamente 

com o jornalista Antônio Martins. Entre 2003 e 2016, trabalhou na 

assessoria de comunicação da Presidência da República, tendo 

acompanhado o Fórum como membro do governo. Com o golpe de 2016, 

encerra-se sua participação governamental e Carlos Tibúrcio volta a fazer 

parte do grupo facilitador brasileiro e do Conselho Internacional, como 

representante do Coletivo Ciranda de comunicação.  

 Damien Hazard: acompanhou a organização do Fórum Social Mundial 

desde a criação, em 2001, como representante da Associação Brasileira 

de ONGs – ABONG. Foi um dos membros da coordenação do primeiro 

Fórum Social Baiano, ocorrido em 2004, e do II Fórum Social Nordestino, 

em 2007. Desde 2010 é membro do Conselho Internacional como 

integrante da direção nacional da ABONG. Participou da organização das 

edições de Dakar (2011), de Túnis (2013 e 2015), de Montreal (2016) e 

de Salvador (2018) – neste último como membro da coordenação geral. 

Hazard encerrou sua participação nas instâncias político-organizativas do 

Fórum Social Mundial após a edição de 2018.  

 Fátima Mello: fez parte do Comitê Organizador Brasileiro nas edições de 

2001, 2002, 2003 e 2005 e compôs o Conselho Internacional de 2001 a 

2005, como representante da Associação Brasileira de ONGs – ABONG.  

 Gustavo Codas: no ano 2000, participou das articulações que viriam a dar 

origem ao Fórum, como representante da secretaria internacional da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT). Entre 2001 e 2008 fez parte do 

Comitê Organizador das edições realizadas no Brasil, e membro do 

Conselho Internacional. Nas duas instâncias, atuou como representante 

                                                           
6 As informações da lista advêm exclusivamente do que foi relatado pelos entrevistados. Alguns 
forneceram um relato mais detalhado, outros, mais sintético.  
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adjunto da CUT. O titular da representação era o secretário internacional 

da CUT, mas o encarregado pelo acompanhamento cotidiano era Codas.  

 Hélio Menezes: em 2008 trabalhou como estagiário na Secretaria 

Internacional do Fórum, sendo efetivado em 2009. Participou do período 

de remodelação das funções do escritório da secretaria, que passou a 

adquirir maiores poderes no ano de 2009. Nas palavras de Menezes, o 

escritório antes tinha uma função de secretariado político e se converteu 

em um escritório de apoio do Conselho Internacional, auxiliando na 

organização dos Fóruns Mundiais, dos temáticos e regionais ao redor do 

mundo. Hélio Menezes, além de participar da organização dos diversos 

fóruns, secretariava as reuniões do Conselho Internacional. Foi 

funcionário do Fórum até 2012, quando deixou o cargo.  

 Maíra Junqueira: trabalhou como estagiária da secretaria internacional de 

2001 a 2003, na tarefa de mobilização internacional e de auxílio aos 

comitês do Fórum que existiam em outros países. Apesar de ser 

estagiária, participou ativamente da organização das edições do Fórum 

que ocorreram durante o período. Em 2005, trabalhou como organizadora 

da delegação da Fundação Perseu Abramo, articulando as atividades a 

serem desenvolvidas no Fórum e as relações com as outras fundações 

partidárias que também participariam do FSM.  

 Michael Löwy: foi o primeiro entrevistado e, apesar de não ter feito parte 

de nenhuma instância do Fórum, possui uma prolífica produção textual 

sobre o processo do FSM.  

 Moema Miranda: toda sua trajetória no Fórum Social Mundial esteve 

ligada à ONG Ibase - uma das oito organizações que deram origem ao 

FSM. Nas duas primeiras edições, participou do Comitê Organizador 

Brasileiro (COB). Nesse período, Cândido Grzybowski e Átila Roque eram 

os representantes do Ibase no Conselho Internacional e, após a saída de 

Roque da organização, a função foi assumida por Moema Miranda. Entre 

2003 e 2016 foi ativa no Conselho Internacional e, entre 2001 e 2016, 

participou da organização de todas as edições do Fórum Social Mundial, 

tanto no Brasil quanto nos outros países.  
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 Rita Freire: participa dos comitês organizadores do Fórum Social Mundial 

desde 2001, encabeçando principalmente a parte da cobertura jornalística 

do evento. Freire passa a integrar o Conselho Internacional do Fórum, 

como representante da Rede Ciranda de Comunicação Compartilhada, 

quando esta rede foi incluída no Conselho (a data dessa inclusão não foi 

informada pela entrevistada).  

 Valter Pomar: entre os entrevistados, foi o único que não teve vínculo 

formal com o Fórum, mas ainda assim foi indicado para a entrevista. Entre 

1997 e 2001 foi membro da direção nacional do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e acompanhou as discussões que culminaram na 

criação do Fórum Social Mundial. Depois acompanhou as discussões 

subsequentes, em 2001 e 2002, enquanto o Fórum esteve sob a guarida 

dos governos do PT no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre.  

 

A análise de dados gerados em entrevistas pode ser feita a partir de diversas 

perspectivas e metodologias. Neste trabalho, utiliza-se a técnica sociológica 

denominada Análise de Conteúdo, tal como descrita no Manual de Investigação 

Qualitativa em Educação. Segundo Amado (2013), essa é uma técnica “que 

aposta claramente na possibilidade de fazer inferências interpretativas a partir 

dos conteúdos expressos, uma vez desmembrados em ‘categorias’” (AMADO, 

2013, p.300). A técnica de Análise de Conteúdo apoia-se em um conjunto de 

etapas, que são: constituição do corpus documental, elaboração das categorias, 

divisão do texto em unidades, recorte e diferenciação vertical, e reagrupamento 

horizontal. 

 Uma vez constituído o corpus documental, que nesse caso é o conjunto 

de entrevistas, o próximo grande passo é a categorização, que separa o 

conteúdo em unidades manipuláveis. Algumas categorias já haviam sido 

estabelecidas quando da montagem do roteiro de entrevistas, e outras foram 

criadas a partir da análise de uma entrevista que tomei como padrão, por ser a 

que conseguiu abarcar o maior leque de assuntos sobre o Fórum Social Mundial. 

 As categorias elaboradas para essa pesquisa foram as seguintes: 

engajamento pessoal com o Fórum; Conselho Internacional, subdividida em 

funcionamento e composição, relações de poder, e processo político; fóruns 

temáticos e regionais; periodização; Fórum frente às mobilizações pós-2011; 
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questão geracional; a novidade do espaço aberto; partidos e governos; 

convergências e ações; clivagens políticas; Fórum como ator do Sul Global; 

futuro do Fórum; sentimento sobre o Fórum; o que é o outro mundo possível; 

comunicação; conjuntura atual; e questões que restam. Uma vez obtidas as 

categorias e determinadas as unidades de conteúdo, segue-se à fase de recorte 

e diferenciação vertical, que nada mais é do que a classificação das unidades de 

conteúdo de acordo com as categorias elaboradas. Após o processo de recorte 

e diferenciação vertical, passa-se ao reagrupamento horizontal, que permite a 

comparação entre as unidades das diferentes entrevistas agrupadas em uma 

mesma categoria.  

As entrevistas realizadas e manejadas com o método de análise de 

conteúdo distribuem-se ao longo dos três capítulos da dissertação. No primeiro 

capítulo, apresento o contexto histórico da época da criação do Fórum Social 

Mundial, bem como as narrativas do que ocorreu nas edições do Fórum entre 

2001 e 2018, partindo da percepção que, entre as pessoas que sabem o que é 

o FSM, poucas sabem o que aconteceu nas edições que ocorreram fora de Porto 

Alegre. Além disso, é feita uma divisão de fases do evento, que conta com três 

períodos: o primeiro entre 2001 e 2005, o segundo entre 2006 e 2010, e o terceiro 

entre 2011 e 2018. Já o segundo capítulo trata da consolidação e da 

caracterização do espaço aberto, bem como das contestações a essa 

metodologia. Os questionamentos sobre o que é e o que deveria ser o Fórum – 

pontos que embasam as discussões sobre o espaço aberto - começaram na 

segunda fase do Fórum e continuam na terceira, que é abordada no terceiro 

capítulo. Assim, a última seção do desenvolvimento do trabalho trata dos 

debates sobre a crise do Fórum, sobre seu futuro e sobre a relação com os 

movimentos que emergiram após 2010. No período entre 2011 e 2018, esses 

debates se somaram àqueles sobre a metodologia, característicos da fase 

anterior.  

Além das entrevistas, estão presentes nos três capítulos os resultados do 

trabalho de campo realizado na edição de 2018 do Fórum Social Mundial, em 

Salvador – Bahia. Além da dinâmica geral do evento, pude acompanhar alguns 

espaços importantes para a pesquisa, como a coletiva de imprensa, em que se 

deu a tônica do que seriam cinco dias do evento; os debates do eixo temático 
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sobre o futuro do Fórum; a Assembleia dos Povos, Movimentos e Territórios em 

Resistência; e as reuniões do Conselho Internacional após o evento.  

 

De onde parte a pesquisadora? 

 

Os trabalhos acadêmicos na área de Relações Internacionais não 

costumam trazer uma caracterização do local de partida do pesquisador. 

Entretanto, considero que tal caracterização seja necessária, uma vez que a 

motivação para a escolha do “objeto” de pesquisa vem de vivências pessoais, 

que também estão presentes no olhar aplicado ao Fórum Social Mundial. 

Portanto, não parto de um local neutro (se é que alguém o faz) e convém 

explicitar de onde parto. Nas Relações Internacionais, cujo mainstream é 

bastante conservador, foi preciso chegar até 1981 para que alguém afirmasse 

que toda teoria serve para alguém ou para algum propósito (COX, 1981). Com 

essa frase, Robert Cox visibilizou o campo das Teorias Críticas, que fazem parte 

da virada epistemológica iniciada nos anos 1970 e apontam que não existe 

ciência neutra e totalmente objetiva, posto que não é possível, ao pesquisador, 

distanciar-se totalmente de seu “objeto” e adotar uma visão imparcial. Além 

disso, toda ciência possui aspirações normativas, sejam elas explícitas ou não. 

Como já colocado anteriormente, o objetivo a que aspiro é contribuir para as 

discussões sobre o “futuro do Fórum”, bem como para os estudos de 

movimentos sociais nas Relações Internacionais (R.I). 

Na disciplina de R.I., os estudos sobre movimentos sociais ainda são 

marginalizados. Quando o Estado não é o objeto da investigação, pode ser que 

a “sociedade civil” o seja; porém, esse termo, que apresenta uma série de 

problemas, é frequentemente utilizado para subsumir um leque de atores muito 

distintos entre si, e que pouco têm em comum além do fato de supostamente se 

diferenciarem do mercado e do Estado. Assim, os movimentos sociais acabam 

sendo diluídos nesse conjunto cujos componentes muitas vezes são tidos como 

as forças capazes de democratizar as estruturas de governança criadas ou 

fortalecidas na época áurea da globalização. Naquele período, acreditava-se que 

os processos de tomada de decisão política haviam deixado totalmente o âmbito 
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estatal e que todas as fronteiras haviam se esvanecido frente a uma sociedade 

interconectada.  

Por esses motivos, não foi nas Relações Internacionais da academia que 

descobri que movimentos sociais fazem parte das Relações Internacionais. 

Desde 2012 faço parte de um movimento social, o Levante Popular da 

Juventude, que possui o internacionalismo como um dos princípios norteadores. 

Partindo da premissa de que a solidariedade internacional é necessária para a 

superação do capitalismo, o Levante estabelece relações com diversos 

movimentos de outros países, sobretudo da América Latina, a fim de fortalecer 

os processos de lutas nacionais e internacionais. Assim descobri, na prática, que 

movimentos sociais também fazem R.I. O conhecimento teórico veio mais tarde, 

em 2014, quando a Articulação do Movimento Estudantil de Relações 

Internacionais – AMERI inscreveu na semana de R.I. da UNESP de Franca um 

minicurso denominado “Movimentos Sociais e Relações Internacionais”, 

ministrado pela professora Tchella Maso, da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD). Somente no quarto ano da graduação eu percebi que poderia 

estudar os movimentos sociais a partir da academia. Assim, espero que em um 

futuro próximo os estudantes de graduação comecem a se deparar com os 

movimentos sociais de maneira menos fortuita que eu.  

Além de ser calcada em minha trajetória pessoal, essa pesquisa emprega 

a primeira pessoa em diversas partes – o que também não é muito comum na 

academia de Relações Internacionais. Tal emprego decorre do fato de que parte 

do conteúdo da pesquisa advém do trabalho de campo na edição de 2018 do 

Fórum Social Mundial e das percepções geradas por essa experiência. Nesse 

caso, é impossível não pessoalizar o conteúdo. Ademais, a pesquisa abre 

espaço para a expressão dos sentimentos dos entrevistados e trata esses 

sentimentos como dados importantes da pesquisa. Diversos relatos escritos 

sobre a primeira fase do Fórum Social Mundial expressam a alegria, a 

efervescência, a empolgação desses dias de evento. Se os sentimentos fazem 

parte da construção da mística do Fórum e da sensação de que “outro mundo é 

possível”, por que não falar sobre eles com os entrevistados? Para finalizar a 

seção, trago um trecho da fala do entrevistado Damien Hazard que, 

independentemente da avaliação que se faça sobre o Fórum, ressalta a 

importância de se fazer política com a mente e com o coração:  
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Talvez os acadêmicos se afastaram (do Fórum) porque eles não 
pegaram tão bem a importância para além do discurso 
intelectual, mas das emoções, do sentimento do povo, e se faz 
política com emoção. Não dá para fazer política sem humor, sem 
brincar, sem chorar, e a gente precisa disso. (Damien Hazard)  
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CAPÍTULO 1. NARRATIVAS SOBRE O FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

 

Na introdução do trabalho, apresentou-se a constatação que ensejou a 

escolha do tema da dissertação: as gerações mais jovens, sobretudo aquelas 

cujo período principal de formação política não corresponde ao período de auge 

do Fórum (primeira fase, como mostrarei adiante), não conhecem o Fórum Social 

Mundial. Por sua vez, o presente capítulo parte de outra constatação, qual seja, 

a de que, dentre as pessoas que sabem o que é o FSM, poucas conhecem as 

narrativas do que ocorreu nas edições realizadas fora da cidade de Porto Alegre, 

a partir de 2006. Nesse sentido, o objetivo do capítulo 1 deste trabalho tem por 

objetivo contribuir com o preenchimento dessa lacuna no conhecimento da 

história do Fórum.  

Em consonância com o objetivo geral do capítulo, há três objetivos 

específicos: contextualizar o período histórico, político e econômico do 

surgimento do Fórum; esboçar uma periodização das edições do evento, que se 

divide em três fases principais; e apresentar um breve relato dos acontecimentos 

que tiveram mais repercussão em cada edição, mostrando os pontos que foram 

considerados positivos e os aspectos vistos como deficitários. No que concerne 

à periodização, cumpre ressaltar que, como toda forma de dividir ou classificar, 

ela é arbitrária e parcial, o que significa que não exclui outras possibilidades de 

periodização. A que é apresentada neste trabalho é fruto das percepções 

resultantes das pesquisas bibliográficas e das entrevistas. 

A característica principal desta seção é o forte caráter de relato, uma vez 

que, além do uso de bibliografia acadêmica, baseia-se em textos de jornalistas 

ou de militantes, que reportam os acontecimentos das diferentes edições do 

Fórum “no calor do momento”. Alguns textos, mesmo que escritos 

posteriormente, são nitidamente marcados pelo espírito do evento ocorrido. 

Ademais, foram utilizadas como fontes bibliográficas as entrevistas realizadas 

por mim com membros e ex-membros das instâncias político-organizativas do 

Fórum. Ainda que o objetivo das entrevistas fosse a abordagem do período atual 

do Fórum7, frequentemente os entrevistados remetiam-se a processos e 

                                                           
7 Por ser uma percepção subjetiva, é difícil determinar quando exatamente começa “o período 
atual do Fórum”. Essa dificuldade decorre do fato de que, para cada entrevistado ou autor, o 
estado atual do FSM é resultado de diferentes eventos e processos que configuraram a 
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acontecimentos pretéritos, mas que foram considerados importantes para a 

constituição corrente das narrativas, das clivagens e da imaginação política do 

Fórum. Por fim, ressalta-se que o relato sobre a edição de 2018 foi feito com 

base em minha observação participante no Fórum de Salvador.  

 

1.1. Fórum Social Mundial – o resultado dos ares do tempo 

 

As duas últimas décadas do século XX foram tempos sombrios e 

contraditórios, trazendo tanto o acirramento da hegemonia do pensamento 

neoliberal quanto o não cumprimento de suas promessas. Era o período de “fim 

da história”, de credibilidade da ideia de Francis Fukuyama, segundo a qual a 

democracia de mercado seria o derradeiro avanço da civilização, seu estágio 

mais elevado. Nesse período, também vigorava a crença de que “não há 

alternativa”, lema de Margaret Thatcher que simboliza a inviabilidade de outros 

projetos de sociedade diferentes do neoliberalismo. Além disso, nos anos 1980 

e 1990, vigorava um otimismo quanto às promessas da globalização neoliberal, 

sintetizadas no Consenso de Washington.  

No artigo Hegemonia e Contra Hegemonia, Emir Sader (2005) afirma que, 

 
Embora questionada em várias de suas dimensões, o poder 
imperial norte-americano faz descansar sua superioridade, em 
parte, exatamente no fato de ser a única potência com poder 
global, com interesses em todas as partes do mundo, em revelar 
poder em todos os níveis que contam para a hegemonia – 
economia, tecnologia, política, cultura, mídia, etc (SADER, 2005, 
p. 18).  
 

O plano econômico era sustentado pela tríade “estabilização, liberalização 

e privatização”, imposto aos governos de diversas partes do mundo, sobretudo 

no que era chamado de terceiro mundo, como a fórmula para alcançar a 

governabilidade e, assim, combater a inflação. Tal plano, porém, produziu efeitos 

nefastos, e várias economias, principalmente as menos robustas, passaram por 

                                                           
“fotografia” do processo em 2018. Considero que isso não é prejudicial à pesquisa, uma vez que 
nela não se busca uma total objetividade, sendo essa uma característica tanto do campo das 
Ciências Humanas quanto da escolha metodológica pelas entrevistas semiestruturadas.  
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aumento da pobreza, das desigualdades e da corrupção – efeitos que a 

privatização de diversos setores da economia não conseguiu frear, frustrando 

assim os planos dos arautos neoliberais. Além disso, como características desse 

período, há que se mencionar a aceleração do desmonte dos Estados de Bem-

Estar Social, que já vinham sendo corroídos. Ademais, a diminuição dos conflitos 

militares entre as potências abriu margem para uma maior união em prol da 

consolidação da hegemonia neoliberal.  

Diego Azzi (2011) destaca três aspectos dessa hegemonia. O primeiro 

seria a aceleração da unificação das economias nacionais em uma só economia 

globalizada. Para que isso pudesse ocorrer, foram sendo removidas as diversas 

barreiras à livre circulação de capitais, seja na forma de direitos e garantias 

trabalhistas, seja na forma de impostos e taxações. O segundo seria a difusão 

do discurso político do neoliberalismo, enfatizando a adoção de eleições diretas 

como a forma máxima de participação política dos cidadãos. Por fim, haveria a 

disseminação, pelos grandes meios de comunicação, da suposta superioridade 

da doxa neoliberal e sua crença de que a globalização e a democracia de 

mercado levariam à emancipação social.  

Com base no pensamento do marxista Nicos Poulantzas, Tatiana 

Berringer (2012) apresenta um contraponto às visões apologéticas à 

globalização, que apregoam a dissolução das fronteiras e o enfraquecimento do 

Estado-nação. Para Berringer, o Estado não passaria por uma modificação de 

seu papel na fase atual do imperialismo, visto que ainda é o responsável por 

interiorizar as formas de produção fortalecidas pela expansão das empresas 

multinacionais. Essa função é cumprida à medida que o Estado mantém a 

coesão das formações sociais, nas quais ocorre a reprodução do capital.  

Paulo Arantes (2002), por sua vez, afirma que, se pudesse resumir o 

período em questão em uma fórmula, seria o estado de sítio. Para Arantes, este 

seria o regime jurídico excepcional a que uma comunidade política é 

temporariamente submetida, tendo por motivo uma ameaça à ordem pública. 

Esse regime confere poderes extraordinários às autoridades e suspende 

liberdades públicas e garantias constitucionais. A história seria abundante em 

exemplos de estados de sítio, mas tudo isso teria sido varrido para debaixo do 

tapete – ou para os países periféricos – durante o período de triunfo da ideologia 

neoliberal. Entretanto, durante os anos 1980, o Consenso de Washington teria 
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começado a se desmanchar, as modernizações periféricas foram abortadas e o 

pleno emprego ruiu, trazendo novamente o estado de sítio.  

Se, por um lado, o esquema político, econômico e social do neoliberalismo 

não havia obtido o sucesso esperado por seus ideólogos, por outro, as 

alternativas políticas tradicionais da esquerda tampouco conseguiram canalizar 

a insatisfação popular. A queda do Muro de Berlim (1989) e o fim da União 

Soviética (1991), marcando o fim do “breve século XX” (HOBSBAWN, 1995), 

resultaram em uma desorganização programática na esquerda, que entrou em 

uma crise de paradigmas, fazendo com que o socialismo perdesse parte de seu 

apelo. Além disso, destaca-se que o desencantamento com a alternativa 

socialista fez com que muitos militantes de esquerda “se convertessem” ao 

neoliberalismo, cuja ideologia individualista tornara-se o novo senso comum.  

Cumpre notar que o período em questão, apesar de todos os revezes, não 

foi totalmente ermo em termos de lutas de contestação à ordem estabelecida. 

Havia mobilizações de contestação ao neoliberalismo, mas elas estavam 

isoladas umas das outras e só passariam a se articular mundialmente no fim dos 

anos 1990, no contexto das lutas contra os organismos econômicos 

internacionais, identificados como os responsáveis pelas crises econômicas e 

financeiras desses anos (CODAS, 2007). 

Ainda que em contexto de relativo isolamento, os anos 1980 já 

presenciavam protestos contra as políticas neoliberais, a exemplo do Caracazo, 

em fevereiro de 1989, em que os venezuelanos tomaram as ruas da cidade de 

Caracas em uma onda de manifestações que começou devido ao aumento do 

preço do transporte público. O presidente Jaime Lusinchi, que ocupou o cargo 

entre 1984 e 1989, submeteu o país ao plano de ajuste estrutural do FMI, o que 

levou a economia a uma profunda crise. Em 1989, Carlos Andrés Perez foi eleito 

com uma plataforma de liberalização ainda mais profunda da economia. O preço 

dos combustíveis e da água já havia aumentado em 100%, mas o aumento 

repentino de 30% no preço do transporte público foi a fagulha que iniciou o 

Caracazo (TELESUR, 2017).  

Destaca-se também a Campanha Continental dos 500 anos de 

Resistência Indígena, Negra e Popular, que ocorreu entre 1989 e 1992. 

Enquanto a Espanha e os Estados Unidos promoviam as festividades do V 

Centenário do Descobrimento da América Latina, os movimentos sociais latino-



26 
 

americanos, com seus diversos sujeitos (camponeses, indígenas, negros, 

mulheres, entre outros), promoveram uma comemoração dos 500 anos de 

resistência (RUBBO, 2015).  

O ano de 1994 foi iniciado com um levante do Exército Zapatista de 

Libertação nacional, no dia 1 de janeiro, contra a entrada do México no North 

American Free Trade Agreement – NAFTA, uma área de livre comércio que 

enfraqueceria a economia do país, ao passo que fortaleceria ainda mais as 

economias de Estados Unidos e Canadá (WALLERSTEIN, 2014). Por meio de 

um levante armado, os zapatistas tomaram cinco sedes municipais no estado de 

Chiapas, tendo como uma de suas lideranças a Comandanta Ramona (REBELO 

e GUERRA, 2017). Dois anos depois, em 1996, os zapatistas realizaram o 

Encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad, mais 

conhecido por Encuentro Intergalactico, constituindo-se o que talvez tenha sido 

o primeiro grande encontro a conseguir reunir militantes e ativistas das mais 

diversas orientações dentro do campo progressista, o que voltaria a se repetir no 

Fórum Social Mundial. Seoane (2001) considera o Encuentro Intergalactico 

como a primeira convocatória de caráter internacional contra a globalização 

neoliberal. 

Mais tarde, em 1997, foi criado o Fórum Mundial das Alternativas (FMA), 

que reunia organizações de África, Ásia, Europa e América Latina e cujo objetivo, 

de acordo com texto do próprio FMA, seria “apoiar os processos de 

convergências dos movimentos sociais e o nascimento de alternativas de 

desenvolvimento democrático - plurais e duradouras – ao neoliberalismo” (FMA, 

2012). Samir Amin (2006), que foi presidente do FMA, relata que em 1999 a 

organização promoveu o primeiro encontro Anti-Davos, na própria cidade de 

Davos, visando a chamar atenção da mídia para as contraposições que se 

faziam ao Fórum Econômico Mundial, o evento de reunião dos principais líderes 

da economia neoliberal.  

Trazendo novamente o foco para 1997, esse também foi o ano em que a 

organização transnacional Global Trade Watch divulgou a elaboração do Acordo 

Multilateral de Investimentos (AMI), que estava sendo costurado em segredo 

desde 1995. Esse acordo era caracterizado como o documento constitucional da 

nova ordem de hegemonia plena do capital transnacional e, com a divulgação 

desse documento, começa o que Ana Maria Rabelo (2011) aponta como a 
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primeira campanha internacional com rápida divulgação pela internet, que 

culminou em uma coalizão através da qual mais de 600 ONGs e movimentos 

sociais - com grande destaque para a associação francesa ATTAC - 

pressionaram pela não assinatura do acordo e obtiveram relativo sucesso na 

empreitada. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) suspendeu as negociações e focou as atenções na Rodada do Milênio 

da Organização Mundial do Comércio (OMC) (RABELO, 2006). 

Na Rodada do Milênio, seriam discutidas as regras de regência da 

economia neoliberal para o século XXI. Essa rodada de negociações foi alvo de 

protestos, com destaque para o que ficou conhecido como a Batalha de Seattle, 

tida como um dos momentos inaugurais do movimento altermundialista8. O 

protesto, ocorrido em novembro de 1999, na cidade de Seattle, reuniu mais de 

50.000 manifestantes, que lograram impedir as cerimônias de abertura e de 

encerramento do encontro da OMC. A conferência foi encerrada sem uma 

agenda de continuidade, o que teria contribuído para aumentar as divergências 

entre os países membros da Organização (GIOVANNI, 2007). Além da Batalha 

de Seattle, outro protesto que merece destaque é o que ocorreu em Praga, no 

ano 2000, contra as reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial.  

Na cidade de Porto Alegre, o ano de 2001 começou com o que alguns 

analistas consideram a maior novidade política do século XXI: a primeira edição 

do Fórum Social Mundial (FSM), que ocorreu entre os dias 25 e 31 de janeiro, 

na Pontifícia Universidade Católica (PUC). Em contraposição ao “espírito de 

Seattle”, o “espírito de Porto Alegre”, que movia a organização do FSM, era 

caracterizado, por parte dos organizadores do evento, pelo debate, pela reflexão 

e pela a elaboração de propostas concretas para um modelo de globalização 

contra hegemônica. Nesse sentido, colocava-se a necessidade de se avançar 

em relação às manifestações que marcaram os protestos anterior, uma vez que 

                                                           
8 O termo “altermundialista” é uma adaptação do polêmico termo “antiglobalização”, empregado 
pela grande mídia para descrever os protestos de Seattle. Esse termo foi adaptado para sinalizar 
que os manifestantes não eram contra a globalização como um todo, mas contra o modelo 
neoliberal. Essa nomenclatura não é consensual, como se pode perceber pelo artigo 
Aproximações ao Movimento Antiglobalização, em que o ativista Pablo Ortellado afirma não se 
sabe que nome dar a esse novo movimento, e acrescenta que talvez sirva “o termo cunhado pela 
imprensa, ‘movimento antiglobalização’, ou ainda, um mais preciso, ‘movimento contra a 
globalização econômica’. Podemos também seguir outros caminhos, ‘movimento de resistência 
global’ ou, ainda, ‘movimento anticapitalista’” (ORTELLADO, 2005).   
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se esgotara o período dos punhos em riste e manifestações para mostrar ao que 

eram contra. Seria o momento de mostrar a que eram a favor. 

Em referência ao trabalho de Sidney Tarrow, Julia Ruiz di Giovanni (2015) 

define o surgimento do Fórum Social Mundial como uma fusão oportuna entre o 

modelo das contracúpulas, comum entre as organizações europeias, e o modelo 

dos encuentros internacionais, parte do repertório político de organizações e 

movimentos latino-americanos. Nos anos 1990, com o fim da Guerra Fria, houve 

a realização de cúpulas oficiais de organizações internacionais. Com a 

globalização da sociedade civil, organizações não governamentais e 

movimentos tentaram se apropriar desses espaços e influenciar na tomada de 

decisões, bem como passaram a organizar encontros paralelos para discussão 

de suas próprias pautas.  

O fim dos anos 1990, porém, foi marcado pela frustração advinda dos 

parcos resultados que tiveram as tentativas de influenciar as organizações 

internacionais. Por isso, nesse período, intensificou-se a organização de 

contracúpulas, com caráter diferente dos encontros paralelos, por questionarem 

a legitimidade das organizações internacionais e confrontarem explicitamente as 

suas políticas. 

Além disso, a década de 1990 foi palco de uma renovação nos 

encuentros, que já eram práticas comuns entre os movimentos estudantis e 

feministas na América Latina. Responsável por essa renovação, o já citado 

primeiro Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo y por la Humanidad, 

foi organizado em 1996, em Chiapas. Essa região havia sido transformada pela 

do Exército Zapatista de Libertação Nacional em uma seara  

Onde os grupos e redes dos países do norte, que começavam a 
mobilizar-se para boicotar as corporações transnacionais e bater 
de frente com as instituições financeiras internacionais, 
encontravam-se com o imaginário das lutas populares latino-
americanas renovado pela poética do discurso zapatista 
(GIOVANNI, 2015, p. 33). 

 

Em 2001, foi a vez de Porto Alegre receber sua contra cúpula, em um 

formato diferente as que vinham ocorrendo até então. O evento não ocorreu em 

Davos, como poderia se esperar, já que o Fórum Social Mundial se construiu 

como uma contraposição direta ao Fórum Econômico Mundial, organizado na 
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cidade suíça. Apesar de o Fórum ser um empreendimento coletivo e que se 

insere no contexto dos protestos globais contra o neoliberalismo, a narrativa mais 

difundida sobre sua criação o coloca como uma idealização de Francisco 

Whitaker, secretário-executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), 

e de Oded Grajew, coordenador da CIVES (Associação brasileira de 

empresários pela cidadania).  

No livro O Desafio do Fórum Social Mundial – um modo de ver (2005) e 

no artigo “Fórum Social Mundial: origem e objetivos” (2000), Whitaker relata que, 

FSM deveria ser um encontro de dimensão mundial, subsumindo todas as 

organizações que vinham participando dos protestos contra as consequências 

predatórias da globalização neoliberal. Esse grande evento deveria ser 

organizado nos mesmos dias do Fórum Econômico Mundial de Davos, o que 

conferiria ao evento uma dimensão simbólica e demarcaria sua posição de 

maneira explícita. 

Segundo Whitaker, Oded Grajew teria tido essa ideia e a apresentou a 

ele, em um encontro na França em fevereiro de 2000. Juntos, eles teriam levado 

a ideia ao diretor do jornal francês Le Monde Diplomatique, Bernard Cassen que, 

entusiasmado, sugeriu que o Fórum fosse realizado em um país do “terceiro 

mundo”, mais especificamente em Porto Alegre. Cassen também teria 

assegurado a Grajew e a Whitaker que, se conseguissem organizar o evento, 

teriam o apoio do jornal Le Monde Diplomatique e de diversas outras 

organizações que estavam protestando mundo-afora contra o capitalismo 

neoliberal. 

O entrevistado Gustavo Codas, por outro lado, apresenta uma visão 

distinta à apontada por Whitaker, ao apontar que o Fórum não teria sido o 

resultado das confabulações de um conjunto de pessoas, mas que as próprias 

condições do período histórico teriam levado a uma convergência que tornou 

possível a criação do Fórum Social Mundial.  

 

Primeiro, tinha esses ares do tempo. Não é que alguém sugeriu 

fazer algo que não existia. Existiam muitas coisas parecidas 

pululando pelo mundo. Tinha um ambiente mundial que 

combinava hegemonia neoliberal com fissuras e contestações. 

E segundo, uma composição de movimentos sociais, órgãos tipo 
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Le Monde Diplomatique e um que está em Amsterdã, 

Transnational Institute, e ONGs brasileiras, mais a megalomania 

dos gaúchos, de projetar de Rio Grande para o mundo. Tudo 

isso junto deu o Fórum Social Mundial. Então é muito difícil você 

dizer “foi isso, foi aquilo”. Teve tudo isso junto para ser 

finalmente o que foi. (Gustavo Codas) 

 

Para a entrevistada Fátima Mello, que apresenta uma visão semelhante à 

de Codas, o Fórum foi uma ferramenta que se desenhou como resultado dos 

processos de lutas que vinham ocorrendo desde meados dos anos 1990. O FSM, 

então, faria parte de um processo mundial de acúmulo de forças, e os primeiros 

organizadores tiveram a função de operacionalizar uma ideia que já estava 

latente no seio das lutas mundiais.  

 

Naquele momento, no começo dos anos 2000, havia uma 

conjuntura na América Latina e no Brasil que nos possibilitou 

construir um leque de alianças entre forças diversas no Brasil. 

Juntava desde a CUT, um leque amplo de organizações não 

governamentais mais situadas na esquerda social, digamos 

assim, que a Abong representava, o MST, etc, e a gente 

conseguiu criar ali um leque de alianças que deu forma ao 

Fórum. Mas o Fórum não foi uma decisão nossa, de criá-lo, foi 

algo muito além de forças brasileiras e até latino-americanas. 

(Fátima Mello) 

 

Independentemente da origem da ideia, em 28 de fevereiro de 2000, 

reuniram-se em São Paulo oito entidades, firmaram um Acordo de Cooperação 

e compuseram o Comitê Organizador Brasileiro (COB) do Fórum Social Mundial. 

São elas: Associação Brasileira de ONGs (ABONG), Associação pela Tributação 

das Transações para Ajuda aos Cidadãos (ATTAC), Comissão Brasileira de 

Justiça e Paz (CBJP), CIVES, Central Única dos trabalhadores (CUT), Instituto 

Brasileiro de Análises Sócio Econômicas (IBASE), Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e Rede Social de Justiça e Direitos 

Humanos.  
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A cidade de Porto Alegre foi escolhida para sediar o evento porque era 

palco de políticas públicas e de iniciativas da sociedade civil que se 

contrapunham ao esquema político, econômico e cultural do neoliberalismo. 

Entre essas ações, destacam-se a luta contra os transgênicos, as cooperativas 

do MST, o estímulo ao desenvolvimento e ao uso de softwares livres, além da 

política do orçamento participativo, implementada pelos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que se manteve na prefeitura da cidade entre 1988 e 2004. 

O OP é um mecanismo de democracia participativa que consiste na tomada 

coletiva de decisões, entre o corpo administrativo e os cidadãos, sobre a 

aplicação do orçamento da cidade e sobre os mecanismos de monitoramento. 

Essa experiência é tida como modelo e foi implementada em várias cidades ao 

redor do mundo (OLIVEIRA, 2016). 

Em março de 2000, uma comitiva apresentou a ideia ao governador do 

Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, e ao prefeito de Porto Alegre, Raul Pont, ambos 

do PT. A missão consistia em averiguar se o estado e a cidade poderiam acolher 

e apoiar o Fórum, ainda que a prerrogativa de sua organização fosse totalmente 

das entidades da sociedade civil, o que significa que não deveria haver 

interferência dos governos. Dutra e Pont aceitaram a proposta e foi iniciada a 

organização da primeira edição do Fórum Social Mundial. 

Gustavo Codas, em entrevista, relata que, no início da articulação de 

entidades que viria a dar origem ao COB, o Partido dos Trabalhadores fazia parte 

do grupo, mas depois cessaram os convites ao partido. Após a exclusão do PT, 

ocorre a ida ao Rio Grande do Sul, que mudaria os rumos programados até 

então.  

 

A matriz mental da turma das ONGs, do Le Monde Diplomatique, 

era reunir personalidades a falar contra o pensamento único. Um 

encontro de intelectuais. O governo do Rio Grande do Sul 

propõe duas coisas: primeiro, fazer um encontro de massas. E o 

governo do estado se oferece a dar o apoio financeiro a isso. 

Não somente para que tenha muita gente participando como 

participante comum, mas também para trazer muita gente de 

fora. (Gustavo Codas) 
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André Mombach, que à época era líder da juventude do PT e acompanhou 

várias edições do Fórum, ressalta que o partido teria começado a se envolver no 

apoio ao FSM devido a uma ação local, em que as lideranças passaram a 

enxergar o Fórum Social Mundial como um passo estratégico rumo à 

reaglutinação da esquerda em escala global, no âmbito das discussões em torno 

da ideia do novo internacionalismo9 (ELIAS, 2013). Assim, uma vez garantido o 

apoio político e estrutural dos governos do Rio Grande do Sul, o próximo passo 

seria a convocação de entidades e organizações para virem ao Brasil em janeiro 

de 2001.  

Nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2000, ocorreu em Genebra um evento 

alternativo à Cúpula Social das Nações Unidas Copenhague + 5, da qual 

participou um grupo significativo das organizações ativas nas manifestações 

contra o neoliberalismo. Uma comitiva do Fórum também participou do evento e 

o apresentou ao público. A ideia foi muito bem recebida pelos 500 representantes 

das organizações presentes e formou-se o Comitê Internacional de Apoio ao 

Fórum (LEITE, 2003). Nesse sentido, um dos resultados da apresentação da 

proposta nessa cúpula alternativa foi a ampla adesão de entidades que já 

participavam da dinâmica de articulação internacional das lutas. As reuniões 

paralelas ao Fórum Econômico Mundial de Davos também foram importantes 

para a mobilização para o FSM. Nessas reuniões já circulavam propostas de 

consolidação de uma estrutura permanente de articulação entre movimentos, 

redes e organizações envolvidas nas lutas contra a globalização neoliberal. O 

FSM serviu, então, como canalizador dessas demandas por articulação. 

 

1.2. Primeira fase do Fórum Social Mundial – a consolidação de um 

método 

 

 A primeira fase do Fórum Social Mundial, entre 2001 e 2005, pode ser 

entendida como o período de consolidação do próprio Fórum e da metodologia 

que desde o princípio o caracteriza – a metodologia do espaço aberto. Nesse 

                                                           
9Sobre o novo internacionalismo, ver: O Foro de São Paulo e a Política Externa do Partido dos 
Trabalhadores: convergências ou divergências nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff 
(RUIVO; ALMEIDA; TOLEDO, 2016). 
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ínterim, o Fórum também pode ser caracterizado pelo crescimento numérico da 

participação no evento, ao qual afluíram ativistas e militantes de todo o mundo, 

em busca de respostas progressistas para o enfrentamento à globalização 

neoliberal. Até a última edição de Porto Alegre (2005), todos os eventos 

superaram as expectativas iniciais de participação.  

 Além disso, entre 2001 e 2005, o Fórum foi um elemento importante para 

restituir a esperança de que “outro mundo é possível”, conforme sintetiza seu 

lema. Recuperando a trajetória histórica feita na seção acima, no fim do século 

XX e o começo do século XXI pairava um sentimento generalizado de que não 

haveria alternativas ao neoliberalismo, situação que começou a ser revertida 

com as mobilizações sociais dos anos 1990 e que, aos poucos, foram adquirindo 

dimensões globais, culminando na construção do Fórum Social Mundial. Em 

entrevista, Gustavo Codas apontou que  

 

O Fórum era como uma tentativa de mudar o ambiente 
ideológico do mundo. Todo mundo chamava “e aí, o que vamos 
fazer?” Então o Fórum meio que trabalhava para esse encontro 
dos diferentes do mundo, descontentes com a ordem neoliberal 
e a unipolaridade dos Estados Unidos, para criar esse novo 
ambiente. (Gustavo Codas) 

 

Nesse período, também houve a criação do Conselho Internacional do 

Fórum, que representou a instituição de um processo Fórum, com o caráter de 

permanência, algo que ia além dos eventos anuais. Ademais, foi escrita e 

aprovada a Carta de Princípios, a qual cristalizou a metodologia do espaço 

aberto e até hoje serve de diretriz política para o Fórum Social Mundial. Por fim, 

destaca-se que nesse intervalo de cinco anos encontra-se a maior parte da 

bibliografia tradicional sobre Fórum Social Mundial, com obras como O Espírito 

de Porto Alegre (2002), Fórum Social Mundial – a história de uma invenção 

política (2003), Another World is Possible – Popular Alternatives to Globalization 

at the World Social Forum (2003), World Social Forum Challenging Empires 

(2004), Fórum Social Mundial – Manual de Uso (2004) e O desafio do Fórum 

Social Mundial – um modo de ver (2005).  

 A Carta de Princípios do FSM o define como “um espaço aberto de 

encontro para o aprofundamento da reflexão, o debate democrático de ideias, a 

formulação de propostas, a troca livre de experiências e a articulação para ações 
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eficazes, de entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao 

neoliberalismo (...)” (FSM, 2001). Whitaker (2010) aponta que é necessário 

interpretar o FSM como uma invenção política que propõe uma nova cultura de 

mobilização, um novo modo de participar da política que se diferencie das 

práticas que a “velha esquerda” havia consolidado e que os idealizadores do 

Fórum propunham ultrapassar. 

Essa nova cultura política pretende ser caracterizada por uma maior 

horizontalidade nas formas organizativas, pela articulação em rede e sem líderes 

estabelecidos, em que todos os envolvidos e interessados possam ter iguais 

chances de intervir nas decisões a serem tomadas. Ao invés do mando e da 

obediência, essa nova visão ensejaria o sentimento de corresponsabilidade. 

Para a geração política que se forjou no contexto dos protestos contra a 

globalização neoliberal, esses princípios diferem das práticas de parte da 

esquerda alojada em sindicatos e em partidos, que seria caracterizada pelo 

apreço a hierarquias e a estruturas enrijecidas e pela pouca autonomia na 

tomada de decisões. 

 Dentro desses marcos, ocorreu a primeira edição do Fórum Social 

Mundial, em janeiro de 2001, na cidade de Porto Alegre. O evento contou com 

20 mil participantes credenciados de 117 países e um número desconhecido de 

participantes eventuais.  Ademais, ocorreram eventos paralelos, como o 

Acampamento Intercontinental da Juventude, o Acampamento dos Povos 

Indígenas, reuniões paralelas de articulações e movimentos internacionais, e 

diversas atividades culturais. Muitos relatos apontam que esses números foram 

uma grande surpresa, uma vez que se esperava um evento com, no máximo, 

cinco mil pessoas – cifra que já era vista como uma megalomania dos gaúchos.  

Foram quatro os eixos de discussão que guiaram os diversos tipos de 

atividades realizadas no Fórum de 2001: a produção de riquezas e a reprodução 

social; o acesso às riquezas e à sustentabilidade; a afirmação da sociedade civil 

e dos espaços públicos; e poder político e ética na nova sociedade. Dada a 

dimensão do evento, é impossível mapear todos os assuntos discutidos nos 

cinco dias de Fórum, entretanto, Leite destaca alguns: avaliação da situação da 

economia mundial, perspectivas do neoliberalismo diante de seu 

recrudescimento nos Estados Unidos, situação de organismos internacionais, 

propostas de redefinição das regras do comércio internacional, cancelamento da 
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dívida do “terceiro mundo”, internacionalismo, relações Norte-Sul e governança 

mundial (LEITE, 2003, pp. 75-76). 

Uma das atividades de mais impacto no Fórum foi um debate via satélite 

organizado pela agência francesa de notícias Article Z. De um lado, o Fórum 

Social Mundial, de outro, o Fórum Econômico Mundial, em um confronto que 

deixou explícitas as diferenças entre os dois fóruns. De acordo com Fernanda 

Canofre (2015), da parte de Davos havia dois representantes da Organização 

das Nações Unidas, o diretor de uma multinacional sueca e o investidor George 

Soros. Da parte de Porto Alegre, intelectuais engajados e representantes de 

movimentos sociais, como Via Campesina e Mães da Praça de Maio. No 

confronto, houve vários momentos de tensão, entretanto, a conversa que mais 

marcaria o acontecimento ocorreu entre George Soros e uma das líderes das 

Mães da Praça de Maio Hebe Bonafini. 

Com um misto de firmeza e desespero em sua voz, Bonafini disse: 

Senhores, vocês são nossos inimigos. São hipócritas em suas 
respostas. Respondam quantas crianças matam por dia com 
seus planos, respondam! Quantas mães teremos que seguir 
aguentando a morte pela globalização, pelo capitalismo ou o 
nome que vocês queiram dar. Respondam, senhores! São como 
monstros que comem tudo, que têm cabeça e barriga e não tem 
coração. Como mãe lhes pergunto: quantas crianças matam por 
dia, senhor Soros, com essa cara de hipócrita, sorrindo diante 
da morte de milhões de criança por fome. Responda-me, senhor 
Soros, me olhe na cara se tem coragem (Parravicini, 2014). 

 

Apesar de alguns momentos de tensão, o clima da primeira edição do 

Fórum foi de muita alegria e de muita mística, que ainda marcariam o evento por 

muito tempo. O entrevistado Hélio Menezes relatou a “magia” que envolvia a 

organização do FSM, e a entrevistada Moema Miranda, aponta que o Fórum 

transmitia uma sensação de potência e de felicidade.  

Em 2001, quando eu cheguei no Fórum, que eu vi, a gente 
esperava muito menos gente. A gente estava achando que ia ter 
muito menos gente. Era férias na universidade. 20 mil pessoas, 
era uma energia, uma felicidade, uma sensação de potência, de 
que a gente pode mudar o mundo impressionante. E acho que 
essa sensação me acompanhou até 2009. (Moema Miranda) 

O Fórum tem um negócio mágico. Até um minuto antes de 
começar você fala assim: “ai, vai ser mais fácil a gente cancelar, 
porque está tudo um caos, não vai dar certo”. Aí chega e 
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acontece uma mágica, que as coisas funcionam.  Você fala “mas 
gente, até meia não tinha sala, não tinha tradutor, não tinha 
placa indicando”. De repente, placa, tradutor, sala acontecendo, 
você não sabe como é que é. O Fórum tem uma mágica. Essa 
mágica é indescritível em palavras, ela só é vista. (Hélio 
Menezes) 

 

Uma vez decidido que o Fórum ganharia outras edições, constituindo-se, 

assim, como um processo permanente, estabeleceu-se que os próximos eventos 

deveriam seguir a mesma configuração e seguir o que geralmente é considerada 

a principal inovação do Fórum: sua metodologia. A partir dessa decisão, o 

Comitê Organizador Brasileiro elaborou uma “carta de princípios e orientações 

para a realização dos fóruns de 2002”, aprovada, em 10 de junho de 2001, pelo 

Conselho Internacional do Fórum – órgão que acabara de ser criado. Ainda que 

a proposta original da carta fosse guiar a organização dos eventos do próximo 

ano, ela se tornou, ao longo do tempo, a pedra angular do processo Fórum.  

Um dos focos do FSM é a formação de alianças. No evento, as diversas 

organizações poderiam se encontrar, se conhecer, descobrir afinidades e 

integrar redes que encampassem as lutas contra a globalização neoliberal, tanto 

em escala local ou nacional quanto em escala mundial. As articulações 

começaram a ocorrer desde a primeira edição, a exemplo da Articulação 

Internacional dos Movimentos Sociais, idealizada pela Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST). Também se engajaram os comitês da ATTAC, a Confederação 

Camponesa da França, a Marcha Mundial das Mulheres, o Jubileu Sul, a Aliança 

Social Continental, a Campanha 50 years is enough, entre outras.  

Essas organizações lançaram o documento “Porto Alegre convoca para 

as mobilizações”, apresentando um calendário de lutas para 2001, com destaque 

para os protestos contra a ALCA e contra a cúpula do G8 em Gênova. A 

manifestação em Gênova foi a última do ciclo de grandes protestos globais, em 

que se reuniram cerca de 300 mil ativistas de toda a Europa em contraposição à 

cúpula do G8. O então presidente italiano Silvio Berlusconi empregou forte 

repressão contra os manifestantes, culminando na morte do ativista Carlo 

Giuliani. O ano de 2001 também foi o ano do atentado terrorista às Torres 

Gêmeas, em Nova York, e da consequente ofensiva militarista estadunidense, 
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no plano nacional e no internacional. Ocorreu ainda o início de uma guerra 

liderada pelos Estados Unidos, contra o Afeganistão, sob o pretexto de destruir 

o governo do Talibã. Ainda que o primeiro alvo dessa nova cruzada fosse o 

terrorismo, ela rapidamente se transformou em uma luta contra “inimigos 

internos”, como movimentos sociais, que passaram a sofrer perseguições e 

medidas restritivas de liberdade (AGUITON, 2009).   

A guerra passou a ocupar um lugar de destaque na cena política mundial. 

Entretanto, o II Fórum Social Mundial, em 2002, não teria se pautado por essa 

agenda de medo, e sim pelo aprofundamento da crítica ao neoliberalismo e pelo 

fortalecimento dos laços de solidariedade internacional. Nessa edição do Fórum, 

teriam ficado evidentes tanto a ampliação do movimento altermundialista10 

quanto o avanço da consciência internacional contra a globalização neoliberal 

(GÓMEZ, 2002). Pautada pelos mesmos eixos do evento do ano anterior, a 

segunda edição contou com 60 mil participantes. Estiveram presentes mais de 

cinco mil organizações, de 150 países, com um salto de participação de 

delegações da Ásia e da África (WHITAKER, 2005).  

Também foi considerável a inclusão de sindicatos de diversos países, 

representando o aporte da luta dos trabalhadores assalariados ao Fórum Social 

Mundial. As articulações que se iniciaram no ano anterior tiveram 

prosseguimento, e a Articulação Internacional dos Movimentos Sociais lançou 

um novo chamado para as lutas de 2002, intitulado Resistência contra o 

neoliberalismo, o militarismo e a guerra: pela paz e a justiça social.  

Após a edição de 2002, Boaventura de Sousa Santos (2002) apresentou 

duas razões para o êxito da iniciativa: em primeiro lugar, o Fórum teria sabido 

interpretar o contexto internacional de maneira correta. O modo como os Estados 

Unidos se utilizaram dos atentados de 11 de setembro para lançar uma guerra 

global contra um inimigo difuso fez parecer que a luta contra o neoliberalismo 

havia ficado em segundo plano. Entretanto, o Fórum não esmoreceu na oposição 

à globalização neoliberal. Nesse sentido, o segundo motivo para o êxito teria 

sido o fato de que, diante de uma leitura correta da conjuntura mundial, o FSM 

teria sabido adequar suas diretrizes de ação, o que se expressaria na 

                                                           
10 Diversos outros nomes podem ser atribuídos a esse mesmo fenômeno político, como 
“movimento de movimentos; movimento global; movimento por justiça global; movimento 
anticapitalista; movimento altermundialista; ou simplesmente ‘o movimento’” (AZZI, 2011, p. 106). 
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interpretação de que o ressurgimento da guerra e do militarismo não seria um 

fenômeno apartado da globalização neoliberal, e sim um de seus componentes. 

Com o declínio de sua economia, os Estados Unidos e as demais potências 

capitalistas teriam passado a fazer por meio da guerra o que antes faziam por 

meio dos mercados. 

As conjunturas nacional e internacional colocaram um desafio ainda maior 

para os organizadores da edição de 2003. Além do esperado crescimento 

quantitativo do evento, a crise no cenário internacional havia se aprofundado, 

bem como a militarização das relações dos Estados Unidos com os outros 

países, trazendo impactos econômicos e sociais. Também merece destaque o 

fato de que o Fórum não teria mais o apoio estrutural e político do governo do 

estado, visto que o Olívio Dutra, do PT, havia perdido as eleições para Germano 

Rigotto, do PMDB.  

Apesar das dificuldades e dos entraves, essa edição obteve grande 

visibilidade midiática. Os números também merecem destaque: foram 100 mil 

participantes – um acréscimo de 40 mil em relação à edição anterior – 20.763 

delegados, de 130 países. Entre as atividades, ocorreram 1.700 oficinas, 

seminários, paineis e quatro Mesas de Diálogo e Controvérsia. Esta última 

modalidade de atividade foi uma inovação da terceira edição, configurando-se 

como debates entre membros da sociedade civil, de um lado, e partidos, 

governos e organizações multilaterais, de outro (SANTOS, 2004). 

Ainda que a agenda anti-imperialista estivesse presente nas duas 

primeiras edições do Fórum Social Mundial, o movimento antiglobalização e o 

anti-imperialista caminharam separadamente durante muito tempo. Entretanto, 

com os atentados terroristas de 11 de setembro, essas duas frentes de luta 

começaram a convergir. Nesse sentido, um dos diferenciais da terceira edição 

do Fórum Social Mundial teria sido a consolidação dessa união, que colocou os 

Estados Unidos e o imperialismo como um inimigo de ambas as frentes 

(VANAIK, 2003). A nova convergência estaria presente em toda a programação. 

A conferência de abertura tratou da luta contra a militarização e a guerra, e a de 

encerramento, sobre como enfrentar o domínio imperial. As duas marchas que 

ocorreram no Fórum também pautaram esses temas. 

Diante da complexidade da nova realidade internacional, o Fórum teria 

passado a se debruçar sobre temas que antes não apareciam de maneira tão 
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interligada: às reivindicações econômicas e sociais, uniu as reivindicações sobre 

paz, desenvolvendo uma visão de que a segurança coletiva envolve a redução 

das desigualdades sociais, e não uma cruzada militar contra o terrorismo. Essa 

nova unidade de pautas ficou evidente em diversas apresentações, a exemplo 

da fala do recém-eleito presidente Lula da edição de 2003: 

O mundo não está precisando de guerra. O mundo está 
precisando de paz. (...) Eu quero poder dizer ao mundo como 
seria bom se em vez de os países ricos produzirem e gastarem 
dinheiro com tantas armas, a gente gastasse dinheiro com pão, 
com feijão e com arroz para matar a fome do povo. Eu fico 
imaginando quantos bilhões e bilhões e bilhões de dólares se 
gastam numa guerra (FOLHA ONLINE, 2003). 
 

Às três primeiras edições do Fórum Social Mundial, realizadas em Porto 

Alegre, compareceram grandes delegações de países da América Latina e da 

Europa Ocidental, o que concentrava geograficamente a representação das lutas 

contra um fenômeno de alcance global. Entretanto, a necessidade de 

efetivamente mundializar o FSM esteve presente desde 2001. Logo após a 

primeira edição do Fórum, surgiu a ideia de fazer um evento multipolar, mas a 

decisão que prevaleceu foi a de manter uma edição centralizada em Porto 

Alegre, estimular a realização de eventos menores em outros países, e realizar 

a edição de 2003 em outro país, o que efetivamente ocorreu em 2004 (SANTOS, 

2004). 

Assim, em 2004, o Fórum Social Mundial ocorreu em Mumbai, na Índia. A 

decisão de transportar o evento para outro continente não foi tomada facilmente, 

pois levantou questões acerca da continuidade do processo, já que o comitê 

organizador indiano não contaria com a memória institucional em poder dos 

brasileiros. Outro ponto sensível na organização dessa edição foi o 

financiamento: além de não contar com o apoio dos governos locais, tal como 

ocorrera no Brasil, o Comitê organizador indiano decidiu não aceitar recursos da 

Ford Foundation e quaisquer outras organizações que considerassem ligadas ao 

imperialismo. Apesar das incertezas, a edição de Mumbai atraiu cerca de 100 

mil pessoas – tantas pessoas quanto no evento do ano anterior (RABELO, 2006).  

Em comparação com as três edições que ocorreram no Brasil, a indiana 

foi marcada por uma forte diversidade cultural e racial. Do total de participantes, 

cerca de 30 mil era dálits (a casta mais baixa no sistema indiano, composta pelos 
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“intocáveis”). Enquanto no Brasil o Fórum foi marcado pela presença 

predominante de latino-americanos e europeus ocidentais, em Mumbai a 

diversidade asiática se fez notar, com uma participação considerável de 

japoneses, sul-coreanos, chineses, tailandeses e filipinos. Levando-se em conta 

a diversidade geográfica dos participantes, a edição indiana representou um 

passo importante na mundialização do Fórum (HADDAD, 2004). O entrevistado 

Hélio Menezes afirma que a ida à Índia colocou no radar do Fórum Social 

Mundial questões que até então não haviam sido pensadas. Ademais, Moema 

Miranda conta que as clivagens políticas naquele país eram muito diferentes das 

que havia no Brasil, pois além das divisões clássicas, haveria ainda a 

problemática das castas. 

 

Na Índia, o Comitê de organização deles tinha cem 
organizações. E as diferenças na Índia eram totalmente 
diferentes das nossas aqui no Brasil. Claro que tinham as 
diferenças clássicas da esquerda, os maoístas, os “troskos”, 
mas você tinha de repente o tema dos dálits, dos intocáveis, que 
era um tema que a gente nunca tinha tratado aqui no Brasil. 
(Moema Miranda) 

Eu me lembro uma vez, uma linda discussão política e filosófica 
que os indianos trouxeram quando o Fórum foi migrando pra 
Índia, que era: “olha a carta de princípios do Fórum, tem 
elementos muito contundentes de crítica à estrutura hierárquica 
de classe, importantíssimo, mas vocês não citam estamento”. Eu 
lembro que quando os indianos falaram isso pra gente era assim 
tipo “oooooh”. Óbvio, estamento é discussão fundamental na 
questão de classes sociais da Índia, da desigualdade da Índia e 
do sudeste asiático de um modo geral. Castas era um termo não 
mencionado na carta de princípios, por exemplo. (Hélio 
Menezes) 

 

Além do aumento da diversidade, celebrado em vários espaços, na 

profusão de idiomas e nas diferentes manifestações culturais, o Fórum passou 

por mudanças metodológicas cujo aprendizado se faria sentir nas edições 

seguintes. Reduziu-se o número de conferências protagonizadas por figuras 

famosas e promovidas pelo comitê organizador do Fórum e houve mais oficinas 

e debates organizados pelos próprios participantes. Várias atividades ocorreram 

paralelamente à programação oficial, especialmente atividades culturais e 

marchas. 
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Os ruídos de instrumentos musicais e palavras de ordem por vezes 

conflitaram com os debates e seminários organizados nas salas improvisadas 

no galpão abandonado da antiga fábrica na periferia de Mumbai onde ocorreu o 

evento. Em evidente contraste com a estrutura da Pontifícia Universidade 

Católica, na Índia, as instalações foram muito mais simples, com espaços 

improvisados, separados uns dos outros por armações de bambu e algodão cru. 

Tal discrepância acendeu a discussão acerca da quantidade de recursos 

financeiros que seria necessária para realizar o Fórum (GRZYBOWSKI, 2004). 

No Fórum, foram pautadas a guerra, a paz, e a violência dos Estados 

Unidos no Afeganistão e no Iraque.  O imperialismo e o militarismo, enquanto 

facetas da globalização neoliberal, continuaram ocupando lugar de destaque. 

Outro assunto também acalorou os debates: o futuro do FSM. Questionou-se se 

o FSM poderia simplesmente continuar crescendo indefinidamente e abrindo-se 

para diversos atores ou se deveria pensar mecanismos para transformar essa 

diversidade em uma vontade política unificada. Depois de três edições do Fórum 

constatando que outro mundo é possível, diversos participantes consideraram 

que isso não era mais suficiente e começaram a se perguntar como seria o outro 

mundo. 

Essa inquietação era motivada pelo fato de que, na avaliação desses 

observadores, o Fórum estava proporcionando poucas respostas para essa 

questão. Tal avaliação, entretanto, dividiria opiniões no Fórum, uma vez que o 

que foi considerada uma limitação para alguns, para outros – um número 

considerável de ativistas das instâncias de tomada de decisão do Fórum – era 

uma característica fundamental, já que o Fórum em si não deveria oferecer 

alternativas, mas facilitar o processo para que os movimentos e organizações 

façam alianças e pensem suas propostas para a globalização contra 

hegemônica (CHENOY, 2004).  

No ano seguinte, o Fórum voltou a Porto Alegre e o evento contou com 

155 mil pessoas, sendo a edição com maior afluxo de participantes. A 

programação foi extensa, contando com mais de 2500 atividades nos cinco dias 

de encontro. Também foram introduzidas mudanças organizativas, baseadas no 

aprendizado advindo de Mumbai, produzindo um salto na prática da autogestão 

do evento.  Uma das inovações da edição de 2005 foi a decisão, tomada pelo 

Conselho Internacional, de eliminar as atividades organizadas pelas instâncias 
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oficiais do Fórum, iniciativa que foi encorajada pelo impacto positivo da 

diminuição significativa das plenárias na edição anterior em Mumbai. Com essa 

mudança, a programação foi decidida através de uma consulta virtual, em que 

os participantes das antigas edições do Fórum foram convidados a propor temas 

utilizando palavras-chaves. Todo o material foi sistematizado e organizado em 

onze blocos, ou “terrenos”, em torno de temáticas como militarismo, bens 

comuns, comércio e dívida (WAINWRIGHT, 2005).  

Os participantes da edição de 2005 poderiam escolher terrenos e propor 

atividades que se enquadrassem nas temáticas. As pessoas poderiam 

apresentar o que estavam planejando no site do Fórum e, auxiliadas por um 

grupo de facilitadores, iriam encontrar propostas semelhantes ou conexas e 

poderiam, então, unir as atividades, iniciando as articulações antes mesmo da 

data do evento. O resultado, entretanto, não teria sido o esperado, uma vez que 

o site não dispunha de ferramentas para que as pessoas pudessem unir suas 

atividades, e os facilitadores não tiveram um papel tão ativo quanto deveriam, o 

que gerou a sensação de fragmentação no Fórum. 

Em 2005, o Fórum também inovou em termos de infraestrutura. O evento 

não ocorreu mais nas dependências da Pontifícia Universidade Católica – que 

segundo diversos relatos, parecia um shopping Center -  e foi transferido para a 

área pública às margens do Lago Guaíba. Quase todas as instalações tiveram 

que ser feitas especialmente para o Fórum, construídas utilizando técnicas 

sustentáveis e materiais biodegradáveis. Outro ponto citado como diferencial da 

edição de 2005 é o Mural de Propostas, espaços reservados em cada “terreno” 

para que os participantes apresentassem, por escrito, suas propostas para a 

globalização contra hegemônica (WEISSHEIMER, 2005). 

Apesar das inovações e do grande número de participantes, essa também 

foi a edição em que prosseguiu o questionamento sobre o futuro do Fórum – 

questionamento que já havia se iniciado em Mumbai. Nessa edição surgiram 

muitas declarações que evidenciavam um sentimento de frustração, afinal, o 

movimento altermundialista teria tido pouco impacto no exercício do poder 

político e econômico, apesar de ser frequentemente considerado vencedor em 

termos ideológicos. Se o Fórum ainda era reconhecido como uma fonte de 

energia militante, e se o balanço era, de certo modo, positivo, por que havia 
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tantas dúvidas acerca de seu futuro e de sua capacidade de influir na realidade 

concreta?  

Egireun, Garí e Romero (2005) apresentam algumas explicações para 

que isso tenha acontecido. A primeira delas é o fato de que, depois de cinco 

anos de existência, a correlação de forças no cenário internacional em 2005 seria 

bastante diferente do que era no início do FSM. Com passar do tempo, as 

condições para as lutas dos movimentos sociais teriam se tornado mais duras, 

e problemas do próprio Fórum começariam a aflorar com mais força, ainda que 

já existissem desde o começo, como a falta de transparência e de articulações 

estáveis entre os movimentos e organizações. Além disso, pairava a dúvida 

sobre a concretização dos objetivos comuns. Assim, o Fórum padeceria de um 

paradoxo: internamente, conseguia despertar nos ativistas um sentimento de 

ânimo para as lutas e mobilizações. Externamente, havia a dificuldade em 

cumprir o que se propunha e obter vitórias. (ERIGEUN; GARÍ; ROMERO, 2005).  

 

1.3. Segunda fase do Fórum Social Mundial – período de 

questionamentos e de indefinições 

 

A segunda fase do Fórum, entre 2006 e 2010, pode ser caracterizada 

como um momento em que as diferenças de projeto político para o Fórum 

extrapolaram as discussões no Conselho Internacional e apareceram de maneira 

pública para o debate geral. Tal exposição pode ser sido motivada pelo fato de 

que, cessado o sentimento de novidade do Fórum Social Mundial, diversos 

movimentos e organizações passaram a demandar mais ações concretas em 

direção à construção do outro mundo que o FSM afirmou ser possível. Além 

disso, esse também foi o período de ascensão de governos progressistas na 

América Latina, frente aos quais o Fórum não teria sido capaz de decidir por uma 

postura de adesão ou de enfrentamento; portanto, a relação do Fórum com os 

governos cujo terreno ele ajudara a preparar ficou em suspensão, o que 

desagradou a vários membros e organizações. Sobre essa questão, Gustavo 

Codas comenta o seguinte:  

 
Na América Latina, por volta desse período de 2005, 2006, 2007, 
tem uma mudança de conjuntura que o FSM nunca processou. 
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O que acontece com o Fórum Social Mundial quando tem 
governos progressistas, a relação não é nem de adesão nem de 
oposição. Qual relação é? Até hoje, que eu saiba, nunca se 
formulou isso, nunca se equacionou isso. Se conviveu. Aos 
trancos e barrancos, mas não tinha formulação disso. A partir 
daí surge um setor dentro do Fórum, cobrando definições ao 
Fórum. (Gustavo Codas) 

 

O entrevistado Michael Löwy também apresenta sua opinião sobre essa 

questão, afirmando que “os companheiros que achavam que os governos de 

esquerda da América Latina podiam ocupar o lugar do FSM estavam 

equivocados. O Fórum não pode substituir os governos, e vice-versa: suas 

tarefas e seu papel sociopolítico são distintos”. (Michael Löwy) 

Estabeleço como marco inaugural dessa segunda fase a publicação de 

um documento denominado Apelo de Bamako (AB), que foi proposto por um 

grupo de organizações, entre as quais se destacam o Fórum do Terceiro Mundo, 

o Fórum Mundial das Alternativas, o Centro Tricontinental. Os indivíduos que 

mais impulsionaram o apelo foram, nas palavras de Peter Waterman (2006), dois 

pensadores e ativistas veteranos da luta terceiro-mundista: o egípcio Samir Amin 

e o belga François Houtart. Entre os assinantes do Apelo estão a CUT, o MST e 

a Assembleia dos Movimentos Sociais do FSM de Caracas. O autor também 

aponta que o AB foi a segunda tentativa11 substancial de levar o que era um 

espaço aberto de diálogo em direção a uma estrutura de deliberação e de ação.  

O Apelo de Bamako data de 18 de janeiro de 2006, véspera da abertura 

do Fórum Social Mundial policêntrico (que será tratado mais adiante nesta 

seção). Os membros do Fórum que participaram da elaboração do Apelo 

pretendiam que ele fosse uma contribuição para a emergência de um novo 

sujeito popular histórico. Apesar de não definirem exatamente quem é esse novo 

sujeito, apontam que deveria ser popular, plural e multipolar. Para que pudesse 

nascer, seria necessário promover alternativas que mobilizassem as forças 

sociais e políticas em prol da transformação do sistema capitalista. O apelo, 

construído a partir de alguns temas-chave, desenvolvidos e discutidos em 

comissões, aponta o objetivo de “construir um consenso político, econômico e 

                                                           
11 A primeira tentativa teria sido o Manifesto de Porto Alegre, proposto na edição de 2005, por 
um conjunto de 19 intelectuais, incluindo François Houtart, mas que não obteve tanta atenção 
quanto o Apelo de Bamako.  
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cultural alternativo à globalização neoliberal e militarizada e ao hegemonismo 

dos Estados Unidos e seus aliados” (RABELO, 2011, p. 346). 

O Apelo de Bamako também aponta alguns princípios, entre os quais se 

destacam a construção de um mundo fundado na solidariedade dos seres 

humanos, na construção da democracia e no reconhecimento do estatuto não 

mercantil da natureza e dos direitos. Também afirma “a solidariedade dos povos 

do Norte e do Sul na construção de um internacionalismo numa base anti-

imperialista” (RABELO, 2011, p.346). A terceira seção do Apelo traz alguns 

“objetivos a longo prazo e propostas para a ação imediata” (RABELO, 2011, 348) 

e aborda questões tais como a construção de uma frente unida dos 

trabalhadores e a democratização dos organismos internacionais.  

 Em um texto de avaliação do AB, Peter Marcuse (2006) afirma que, 

apesar de não ter a intenção de criticar o conteúdo do Apelo de Bamako, com o 

qual concorda, ele visa colocar em debate a forma e o processo de construção 

do documento. Marcuse acredita que se o objetivo dos redatores do documento 

fosse a discussão democrática, então ele deveria ter sido escrito de uma forma 

que desse suporte a esse objetivo.   

No texto Some Comments on the Bamako Appeal (2006), Francine 

Mestrum, membro do Conselho Internacional do Fórum, exprime um 

posicionamento semelhante ao de Peter Marcuse, ao afirmar que defende a 

iniciativa, uma vez que considera positivo e urgente que as organizações 

proponham alternativas aos problemas que identificam. Entretanto, a autora 

aponta que a maneira como a proposta do documento foi apresentada foi 

antidemocrática. Ela então questiona: “quais organizações foram convidadas em 

Bamako e sob qual critério? Por que não há a possibilidade de emendas? Por 

que o Consenso de Porto Alegre do ano anterior não foi discutido? Por que esse 

texto está sendo apresentado por um grupo de homens brancos?” (MESTRUM, 

2006)  

Waterman (2006) relata que houve diversas críticas ao Apelo de Bamako 

no âmbito do Conselho Internacional, com destaque para as de Chico Whitaker, 

que viu no Apelo uma tentativa de restaurar a centralidade do Estado-nação nos 

projetos de emancipação, e de Antônio Martins, que questionou o porquê dessa 

proposta ter sido feita por um pequeno grupo e afirmou que isso restabelecia a 

barreira entre aqueles que pensam a luta e aqueles que a concretizam, violando 
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assim o compromisso com a igualdade. Ademais, em consonância com os 

apontamentos de Marcuse e Mestrum, Waterman expõe seu desconforto com 

“um documento produzido por um pequeno grupo de indivíduos, complementado 

por uma audiência convidada, editado pelo grupo original e ‘aceita’ no próprio 

evento e, aparentemente, nos Fóruns de Bamako e de Caracas” (WATERMAN, 

2006, p.10).  

Além da polêmica em torno do Apelo de Bamako, as discussões do 

período também podem ser sintetizadas por meio do embate entre três textos de 

intervenção. Dois deles apresentam visões tidas como opostas quanto ao Futuro 

do Fórum, e o terceiro apresenta uma tentativa de mediação entre as duas 

posições, mas que, apesar de sua importância, teve pouca incidência concreta 

para a resolução dos impasses políticos. São eles: The World Social at the 

Crossroads (2007), de Walden Bello; Las encrucijadas no siempre cierran 

caminos (2007), de Chico Whitaker; e The Contribution of the US Social Forum: 

a reply to Whitaker and Bello’s debate on the open space (2008), de Thomas 

Ponniah. 

Em seu texto, Bello afirma que o Fórum, apesar de seus pontos positivos, 

não está isento de críticas, e uma das mais contundentes seria a de que o Fórum 

foi se tornando distante das lutas concretas e estaria se tornando um festival 

anual com pouco impacto social. Ele acrescenta que há muitos fundadores que 

interpretam o espaço aberto de maneira liberal, de modo que o fórum não deva 

tomar nenhuma posição política particular, ainda que os participantes sejam 

livres para fazê-lo. Há outros, porém, que discordam disso e pensam que o 

Fórum deve ter um papel explícito nas lutas globais, já que não pode viver na 

ilusão de que ele poderia ficar de fora do turbilhão de lutas. Para o autor, o Fórum 

de Caracas foi muito importante e foi como um teste para o próprio Fórum. O 

contraste com a edição de Nairóbi fez com que pairasse o sentimento de que o 

Fórum estaria andando para trás, e não para frente, por isso se encontraria em 

uma encruzilhada (BELLO, 2007).  

Como resposta, Whitaker aponta que as encruzilhadas nem sempre 

fecham caminhos e afirma que a pergunta feita por Bello (se o Fórum deveria 

“levantar acampamento” e dar lugar a outros instrumentos de luta) seria, no 

mínimo, ousada. Ele afirma também que o Fórum segue por um caminho que 

não existia antes e que é paralelo às lutas concretas contra o neoliberalismo. 
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Esse novo caminho não teria sido criado para substituir o caminho que já existia 

(o caminho da luta), mas para servir-lhe de apoio, sendo um espaço de 

articulação e encontro para os que lutam. Para Whitaker, esses dois caminhos 

não têm motivos para se cruzar, pois devem seguir paralelamente, para que cada 

vez mais pessoas estejam nos dois caminhos, ou seja, para que estejam ao 

mesmo tempo lutando e ampliando suas alianças (WHITAKER, 2007). 

Em uma tentativa de mediação, Ponniah escreve um texto cujo objetivo é 

dialogar com uma polêmica textual entre Whitaker e Bello acerca do futuro do 

Fórum, em que se apoia na experiência do Fórum Social dos Estados Unidos 

(2007). O Fórum em questão teria criado o espaço para que os diferentes 

movimentos populares de todo os Estados Unidos pudessem estar juntos, e teria 

sido a primeira vez em que esses diversos ativistas puderam se reunir em um 

espaço não hierárquico e cujo objetivo seja o entendimento mútuo. Assim, o 

“espaço aberto”, tão defendido por Whitaker, teria aportado a oportunidade de 

que militantes e ativistas defensores de várias estratégias e ideologias 

pudessem se encontrar e se sentir representados pelo Fórum. Porém, 

permaneceria o desafio citado por Walden Bello, de que, ainda que o Fórum 

tenha facilitado amplos processos de reflexão a nível global, ainda não teria 

produzido uma efetiva auto-organização coletiva. Em outras palavras, ainda que 

o espaço aberto do Fórum tenha permitido a criação de novas redes, ele ainda 

não teria facilitado a emergência de processos que ensejem uma mudança 

política efetiva (PONNIAH, 2008).  

Uma vez caracterizada a segunda fase do Fórum Social Mundial, passa-

se ao relato das edições que ocorreram nesse período. A edição de 2006 do 

FSM foi descentralizada e policêntrica e ocorreu em três lugares: em Caracas, 

na Venezuela, em Bamako, no Mali, e em Karachi, no Paquistão. Nos dois 

primeiros centros, ocorreu no mês de janeiro, e no último, em março, devido ao 

terremoto que atingira o país no ano anterior. Ana Prestes Rebelo (2011) aponta 

que a realização do Fórum policêntrico em Bamako foi essencial para que os 

africanos adquirissem a confiança de que poderiam realizar o próximo evento no 

Quênia. Além disso, a experiência das edições de 2006 foi fortemente marcada 

pela elaboração do Apelo de Bamako.  

Em 2007, pela primeira vez uma edição centralizada do Fórum Social 

Mundial ocorreu no continente africano. Entre 20 e 25 de janeiro, o Complexo 
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Moi Sports, na periferia de Nairóbi, no Quênia, recebeu o evento que foi saudado 

por suas características progressistas, mas que também foi considerada a 

edição mais problemática do processo-Fórum. Esse FSM conseguiu atrair 57 mil 

pessoas, das quais dois terços eram negros e pelo menos 50% eram mulheres. 

A presença de ativistas dos 53 países africanos foi um marco importante, uma 

vez que a África é uma região fortemente afetada pelo neoliberalismo e pelo 

neocolonialismo (ISMI; SCHWARTZ, 2007).  

Na edição de Nairóbi destaca-se o fortalecimento da identidade e da 

política pan-africanas. Uma vez que o Conselho Internacional decidiu que a 

edição centralizada posterior à indiana ocorreria na África, o empreendimento 

teria sido encarado como um projeto continental, cujos objetivos seriam tanto 

inserir o continente africano nas lutas globais contra o neoliberalismo quanto 

fortalecer o trabalho das organizações de base locais. Entre o início do processo-

Fórum e a edição centralizada de Nairóbi já haviam ocorrido 30 eventos do 

Fórum em escala nacional, caracterizados pelo forte enraizamento nas 

realidades locais. Assim como a edição anterior, em Porto Alegre, os eixos de 

discussão foram divididos em “terrenos”, com destaque para o 4º terreno, que 

tratou sobre a discriminação baseada em orientação sexual e identidade de 

gênero e representou um avanço na organização das comunidades LGBTs. 

(BARRIS; CURZI, 2007). 

No entanto, a organização do evento enfrentou críticas mordazes, o que 

levou a um diagnóstico de exaustão do Fórum enquanto projeto global. O ativista 

Walden Bello (2007) chegou a sugerir que o Fórum teria cumprido sua missão 

histórica e que seria hora de encerrar suas atividades. Uma de suas críticas é 

que a política oficial do evento teria sido dominada por ONGs e, por isso, 

assemelhava-se a uma feira de negócios, cooptado pelas forças reformistas. 

Além disso, foi considerada problemática a presença de movimentos religiosos 

conservadores, que sustentavam soluções controversas para os problemas 

enfrentados pelo continente. Também haveria que se considerar o caráter de 

classe do evento, com o predomínio de setores da classe média, em decorrência 

principalmente do alto valor da taxa de inscrição. 

O financiamento do evento foi um dos itens que diferenciou a edição 

queniana da edição de Mumbai. Enquanto na Índia não foram aceitos recursos 

de fundações e corporações ligadas ao imperialismo, no Quênia o Fórum foi 
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financiado pelas empresas Kenya Airways e Celtel (uma corporação de telefonia 

que é parte do monopólio das comunicações do Quênia). Nem mesmo o 

recebimento de financiamento das duas grandes empresas foi capaz de baratear 

o evento para os participantes, pois um dos problemas expostos foi o alto preço 

da alimentação e do fornecimento de água. A questão da segurança também foi 

considerada problemática, uma vez que ficou a cargo de agências privadas, cuja 

presença ostensiva e cujo método de identificação de ameaças intimidaram os 

participantes do Fórum (CONWAY, 2009). 

Depois de ter ido à Índia e ao Quênia, em janeiro de 2009 o Fórum Social 

Mundial retorna ao Brasil, para a cidade de Belém. Essa edição foi marcada por 

dois debates principais: a questão ambiental e a crise financeira que eclodiu em 

2008. A crise global mostrou que as denúncias feitas pelo FSM ao longo dos 

anos eram verdadeiras, e que a globalização neoliberal tem efeitos perversos na 

vida das pessoas marginalizadas pelo sistema capitalista (PLEYERS, 2009). O 

entrevistado Damien Hazard aponta que um dos pontos altos dessa edição foi a 

centralidade das discussões sobre paradigmas alternativos de desenvolvimento, 

principalmente sobre o bem viver12. Além disso, Hazard mostra dois outros 

destaques: 

 

Primeiro, ele não foi no eixo rico do Brasil. Porque sempre os 
Fóruns aconteceram, mesmo nos países ditos em 
desenvolvimento, nas partes ricas do país pobre. O segundo é 
que as vozes que se destacaram mais, que foram com muita 
força, foram as vozes dos povos tradicionais, dos pobres, dos 
não brancos. (Damien Hazard) 

 

 

No Fórum de 2009, a luta contra a destruição do meio ambiente foi feita 

em conjunto com a luta contra o sistema capitalista e um dos acúmulos das 

discussões foi a percepção do entrelaçamento entre diversas crises (NAKANO; 

MARX, 2009). Além disso, os povos originários e quilombolas estiveram 

presentes no Fórum para pautar que degradação ambiental tem impacto direto 

sobre os povos tradicionais, cujos modos de vida estão estreitamente ligados à 

floresta e ao que ela oferece. Suas principais contribuições foram a crítica ao 

                                                           
12 Sobre o Bem Viver, ler O Bem Viver – uma oportunidade para imaginar outros mundos (2016), 
de Alberto Acosta.  
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sistema estado-cêntrico, o reforço da visão de que a floresta é geradora de vida 

e não apenas uma fonte de recursos econômicos, e a apresentação de seu 

modelo comunitário de funcionamento da sociedade. A entrevistada Moema 

Miranda destaca que: 

 

No Fórum de 2009 saiu de lá muito clara a questão de 
perspectiva de uma crise de civilização. Uma crise que não era 
só uma crise de um governo, não era só uma crise financeira, 
era crise de civilização mesmo. Embora a gente tenha tido essa 
consciência, isso não foi suficiente para que a gente tivesse feito 
as mudanças talvez necessárias já naquele momento para se 
preparar para discussões mais complexas. (Moema Miranda) 

 

Além disso, houve diversos debates sobre cooperação Sul-Sul, a partir da 

perspectiva de uma integração regional que extrapole as relações de livre 

comércio pautadas pelas instituições do Consenso de Washington. Nesse 

sentido, o Fórum IBAS (Índia, Brasil e África do Sul), a Alba (Alternativa 

bolivariana para as Américas) e a Unasul (União das Nações Sul-Americanas) 

tiveram destaque nas discussões. A necessidade de um projeto contra 

hegemônico de integração regional também foi pautada pela sociedade civil, 

culminando no lançamento da Articulación de Movimientos Sociales hacia el 

ALBA, uma iniciativa de integração de movimentos populares do continente 

impulsionada pelos países signatários da ALBA.13 

 

1.4. Terceira fase do Fórum Social Mundial – o novo e o novíssimo se 

encontram 

 

Se o Fórum de Belém, em 2009, representou um alívio em meio às tensões 

crescentes dentro do FSM, o mesmo não pode ser dito da edição de 2011 e das 

posteriores (até 2018). Isso se deve ao fato de que, com os novos movimentos 

que emergiram a partir de 2011, como a Primavera Árabe, os diversos Occupy, 

                                                           
13 Em julho de 2008 iniciaram-se os encontros para a elaboração dos princípios norteadores da 
articulação e da Carta dos Movimentos Sociais das Américas. O debate foi amadurecido em 
outubro do mesmo ano, no Fórum Social das Américas, na Guatemala, e a Carta foi finalmente 
lançada no FSM em Belém, apresentando um processo de integração desde baixo e em direção 
a um projeto político de emancipação para o continente (ALBA MOVIMIENTOS). 
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os Indignados e o Nuit Debout, o Fórum Social Mundial entrou em uma crise de 

função, sustentando relações ora tensas ora ambíguas com essas novas formas 

de manifestação política. Isso não significa que as questões do período anterior 

(2006-2010) tenham sido equacionadas, mas sim que houve um deslocamento 

do foco das discussões sobre o processo Fórum, que passou de suas questões 

internas para problemas externos, advindos das dificuldades do Fórum como um 

todo em lidar com as lutas impulsionadas nesse período14.  

Assim, a “nova cultura política” implementada pelo FSM perdeu seu 

caráter de novidade frente os movimentos que alegavam implementar uma 

cultura política ainda mais nova. A ativista Esther Vivas aponta, no texto From 

the World Social Forum to the Arab Revolts (2013), que com a emergência dos 

protestos que se seguiram à Primavera Árabe, o FSM teria passado a ser 

percebido mais como um instrumento político do passado do que como um 

instrumento do presente e do futuro. Damien Hazard também opina sobre a 

perda do caráter de novidade do Fórum:  

 

O Fórum quando surgiu em 2001 era novidade. Era a maior 
novidade da década anterior. Nesta década, o Fórum não é mais 
a novidade. A novidade são aqueles movimentos que ocupam 
as ruas, que começaram com o Occupy, Indignados, passou 
pela Primavera Árabe, pelos movimentos de cidadãos do Chile, 
do Brasil, da Coreia do Sul, no Japão com a questão nuclear, 
uma série de questões que passaram a ter uma outra forma mais 
horizontal. (Damien Hazard) 

 

 

É possível afirmar o Fórum Social Mundial tenha preparado o terreno 

político para a emergência dessas mobilizações, entretanto, elas não se 

reconheceriam enquanto frutos desse processo. Gustavo Codas comenta que, 

ainda assim, dentro do FSM, havia membros que desejavam imprimir o selo do 

Fórum nos novos movimentos. 

  

O que digo é que há um terceiro momento de dificuldades de 
equacionamento que é, quando surge, não mais no local de um 
evento, mas surge na rua, surge na sociedade, o sujeito Fórum 
Social Mundial. Só que não se reivindica como Fórum, não é 
uma franquia do Fórum Social Mundial, e curiosamente no 
Fórum Social Mundial havia alguns que queriam que se 

                                                           
14 Este assunto será retomado e tratado com mais detalhes no terceiro capítulo.  
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transformasse em franquias. “Nós não sabemos quem são 
vocês, estamos aqui indignados, na praça”, coisa do gênero. 
(Gustavo Codas) 

 

 

No texto The World Social Forum at the Crossroads (2016), Pierre 

Beaudet aponta que se pode considerar que o Fórum – como um conceito, e não 

necessariamente como um lugar, um evento – impulsionou e estimulou os 

movimentos populares, o que pôde ser observado sobretudo em 2013 e 2015 

quando se decidiu que os eventos Fórum ocorreriam na Tunísia, em face às 

mobilizações que aconteciam na região naquele período. Além disso, esses 

movimentos teriam recriado, cada um à sua maneira, os debates e metodologias 

do Fórum, tais como a democracia participativa, o apreço às formas horizontais 

de organização e a importância da inclusão de setores marginalizados, como 

imigrantes e minorias nacionais.  

Os novos movimentos também teriam reacendido um debate acerca da 

composição social das mobilizações, uma vez que são caracterizadas pela 

emergência de “multidões”, por meio de redes semi-espontâneas e que se 

articulam sobretudo por meio das redes sociais. Essa característica tem 

ocasionado um descompasso entre a dinâmica do Fórum e as novas dinâmicas, 

o qual se manifesta de diversas formas, em questões que vão desde o convite à 

participação em eventos até as perspectivas políticas que sustentam as 

diferentes formas organizativas. Esse descompasso é expresso pela fala da 

entrevistada Moema Miranda:  

 

Se você pega, por exemplo, movimentos fortes que começaram 

a partir de 2010, como o Occupy Wall Street, que de repente 

você tinha milhares de pessoas, ou movimentos como o 

Podemos, e de repente um monte de gente. E a gente começava 

a dizer “bom, então o Fórum tem que ser capaz de dialogar com 

esses novos movimentos, que são mais horizontais, que não tem 

representação?”. Mas mal a gente começava a tentar 

desenvolver, “bom como é que a gente faz o diálogo com eles, 

como é que convida, quem é que convida, se não tem 

representação?”. Mas aí esses próprios movimentos já estavam 

se desfazendo, tem uma efemeridade maior. (Moema Miranda) 
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Em 2011, quando essas questões ainda estavam se delineando, o Fórum 

Social Mundial retorna à África, com um evento que reuniu mais de 50 mil 

ativistas de 120 países em Dakar, no Senegal. A realização do Fórum em Dakar 

foi muito simbólica, uma vez que durante mais de três séculos a cidade foi o mais 

importante mercado de escravos, com mais de vinte milhões de pessoas 

capturadas e vendidas para o Brasil e para os Estados Unidos. Além da dor, o 

local guarda a simbologia de todas as lutas travadas contra a mercantilização de 

seres humanos (ARKONADA, 2011). O clima do Fórum caracterizou-se pela 

celebração das lutas da Primavera Árabe, principalmente na Tunísia e no Egito. 

Do início ao fim do evento os ativistas comemoraram a derrubada de Ben Ali e o 

anúncio da queda de Hosni Mubarak, do Egito, que efetivamente caiu no último 

dia do evento, no momento em que ocorria a Assembleia das Assembleias. Os 

eventos da Tunísia, do Egito e, em diferentes proporções, da Argélia, da Jordânia 

e do Iêmen teriam adicionado relevância ao Fórum, gerando um novo sentimento 

de esperança. 

O Fórum abordou as quatro dimensões da crise: social, geopolítica, 

ambiental e ideológica. No aspecto social, foram debatidas a desigualdade, a 

pobreza e a discriminação. Na parte geopolítica, foram tratados a guerra, os 

conflitos por matéria-prima e a ascensão de novas potências. Quanto à parte 

ambiental, foi abordada a mudança climática, e a crise ideológica foi discutida 

pela perspectiva das liberdades, da democracia e da modernidade (MASSIAH; 

PÉRÉ-MARZANO, 2011). Foram 12 eixos de discussão, nos quais as mulheres, 

os campesinos e imigrantes foram protagonistas. O primeiro dia do evento foi 

dedicado às questões africanas, como agricultura, roubo de terras por 

investidores estrangeiros, a presença militar da França no continente, além do 

papel neocolonial da Europa na região. Os dois dias seguintes tiveram como foco 

discussões e trocas, os dois dias posteriores foram voltados para planejamentos 

e estabelecimento de articulações, e no último ocorreu a Assembleia das 

Assembleias, reunindo o resultado das assembleias temáticas que ocorreram ao 

longo dos dias.  

O planejamento e a articulação de propostas tiveram especial importância 

nesse Fórum, pois a evolução da crise financeira evidenciou uma situação 

contraditória: ao mesmo tempo em que o discurso dos movimentos 
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altermundialistas passou a ser aceito, as políticas adotadas não mudaram os 

problemas estruturais que originaram as situações às quais os movimentos se 

opõem. Isso significa que proposições como o controle dos setores bancário e 

financeiro, a taxação do movimento de capitais e a soberania alimentar estariam 

sendo pautadas pelas articulações neoliberais, como o G8. A cooptação de suas 

propostas colocaria ao movimento a necessidade de repensar suas 

perspectivas, recolocar o debate estratégico e rever a relação entre a resistência 

e as transformações estruturais (BRAND, 2011). 

Um ponto importante do Fórum foi a tenda dos Direitos Coletivos dos 

Povos, onde nações sem Estado, como palestinos, curdos, saharauis e bascos 

se articularam com povos indígenas andinos, dando continuidade às articulações 

que se iniciaram no Fórum de 2009. Para os povos saharauis, porém, também 

fez parte do evento a repressão sofrida por parte da delegação marroquina. Toda 

atividade em que se falasse sobre a ocupação do Saara Ocidental pelo Marrocos 

teria sido sabotada pelos participantes marroquinos, que também teriam 

impedido a realização de uma oficina intitulada “Saara Ocidental, a última colônia 

africana”. Na marcha de abertura os marroquinos teriam demandado que os 

agitadores não entoassem palavras de ordem em apoio à descolonização do 

Saara Ocidental (ÁVILA; CELIBERTI, 2011). 

Fórum em Dakar contou com um amplo e inclusivo processo de 

participação. O Conselho Africano conseguiu disseminar a ideia do Fórum por 

todo o continente. O Fórum Social de Magreb-Mashreq também contribuiu para 

isso. Esse Fórum regional tem ocupado um lugar de cada vez mais destaque no 

processo-Fórum, e tem se tornado uma importante força social na luta por 

direitos humanos e por democracia na região. Assim, os ativistas africanos 

chegaram ao Fórum Social Mundial bem articulados, preparados para os 

debates, e com grande anseio por estabelecer e fortalecer alianças regionais e 

globais (CARUSO, 2011). 

Em 2013, o FSM mudou de local e o evento ocorreu em março, em Túnis, 

na Tunísia, dois anos após a eclosão da Primavera Árabe. Havia muita 

apreensão quanto à realização dessa edição, devido ao clima de instabilidade 

do país, já que ocorreu um mês depois do assassinato do principal opositor ao 

governo e líder do Movimento dos Patriotas Democratas, Chokri Belaïd. Ainda 

assim, o Fórum foi considerado exitoso e foi elogiado em diversas análises, como 
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a de Sérgio Ferrari (2013), jornalista argentino com uma prolífica produção 

acerca do Fórum, em que afirma que em 2013 o FSM se renovou com a 

Primavera Árabe. 

O evento teve como tema a dignidade, que, segundo Hamouda Soubhi, 

do comitê organizador local, estaria relacionada aos principais desafios 

enfrentados pelos países do Norte da África e do Oriente Médio no pós-

Primavera Árabe. O ativista também aponta que os países árabes teriam 

grandes tarefas pela frente, incluindo a conquista de direitos civis básicos, por 

isso a dignidade seria considerada um bom tema para impulsionar os debates 

no Fórum (MOREIRA, 2013). Além da dignidade, outros temas tiveram 

centralidade, como o aprofundamento radical dos processos revolucionários e 

da descolonização, e a luta contra as hegemonias e dominações imperialistas. 

As atividades autogestionadas foram divididas em seis temas: imigração, meio 

ambiente, gênero, juventude, Movimentos Occupy e Indignados e Relações 

Mediterrânicas (MOREIRA, 2013; WHITAKER, 2013). 

Os assuntos do Norte da África e do Oriente Médio tiveram centralidade 

no evento, com resultados positivos e negativos. Se, por um lado, a luta do povo 

palestino contra a ocupação israelense recebeu forte apoio, por outro lado houve 

constantes tensões entre os povos do Saara Ocidental e os nacionalistas 

marroquinos, algo que já havia ocorrido na edição de Dakar. Além disso, também 

houve confrontos entre apoiadores do governante sírio Bashar Al-Assad e os 

apoiadores das forças de resistência (ORRICO, 2013).  

As mulheres tiveram um papel muito importante na Primavera Árabe, e 

sua força foi novamente expressa na Assembleia das Mulheres, que abriu as 

atividades do Fórum. Um dos resultados da assembleia foi a criação de uma 

rede de apoio às mulheres tunisianas (GELEDÉS, 2013), as quais vinham tendo 

suas lutas deslegitimadas por parte do governo. Além disso, uma das novidades 

foi o fato de que a edição de 2013 do Fórum teria sido a primeira a contar com a 

presença de ativistas dos movimentos Occupy europeus e estadunidenses e dos 

Indignados espanhóis. Essa presença teria recolocado para o Fórum o desafio 

de promover um diálogo verdadeiro e de qualidade entre os movimentos sociais 

mais tradicionais e os novos (ORRICO, 2013).  

Apesar de alguns conflitos e tensionamentos, o Fórum de Túnis foi 

considerado exitoso, pois teria conseguido conectar e fortalecer laços entre os 
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movimentos regionais e os globais. A entrevistada Rita Freire também destaca 

o papel que o FSM teve na organização da sociedade civil local: 

 

Na Tunísia, é a mesma coisa: em uma ditadura, você não tem 
sociedade civil. Então as organizações que fizeram o Fórum 
depois ganharam o prêmio Nobel da Paz. Quantas organizações 
dividiram esse prêmio porque elas organizaram a sociedade 
civil. Então o Fórum teve essa importância. (Rita Freire) 

 

As avaliações positivas do Fórum de 2013, que contou com a participação 

de 70 mil pessoas, levou o Comitê Internacional a acatar a proposta do comitê 

magrebino de que a Tunísia também sediasse a edição de 2015. Enquanto o 

Fórum de 2013 foi marcado pela euforia e pela festividade impulsionadas pela 

empolgação com a Primavera Árabe, a edição de 2015, porém, foi marcada por 

um clima de medo e de violência policial tanto na Tunísia quanto nas regiões 

próximas (TEIVAINEN, 2015). No dia 18 de março, seis dias antes da abertura 

do Fórum, ocorrera um atentado terrorista no Museu do Bardo, que fica ao lado 

do Parlamento tunisiano, resultando em 24 pessoas mortas e 45 feridas. Esse 

atentado foi considerado pela população local como uma ameaça à democracia 

em construção no país. Apesar do medo disseminado na Tunísia, o Fórum não 

foi cancelado, e a vinda das delegações dos diferentes países foi saudada pelos 

nacionais como um apoio à sua luta contra as forças conservadoras e 

antidemocráticas (DW, 2015). 

O evento contou com cerca de 45 mil pessoas, um número inferior às 

projeções anteriores ao atentado, segundo as quais participariam 60 mil 

pessoas.  No Fórum de 2013, as avaliações evidenciaram um sentimento geral 

de que o evento havia sido bem sucedido. O mesmo não ocorreu em 2015, com 

avaliações mais diversificadas. Houve alguns marcos importantes, como a 

organização do movimento LGBT tunisiano, a criação da Rede Mundial de Luta 

contra o Desemprego e o Trabalho Precário, além de várias manifestações de 

solidariedade à Grécia em resistência às políticas de austeridade (ABONG, 

2015). Porém, os relatos apontam que o sentimento de esperança e a renovação 

das utopias não foram tão expressivos quanto no Fórum anterior, já que uma 

parte significativa das organizações da região árabe demonstrou preocupação 

com as guerras civis, com a militarização da política e com a degradação das 

condições de vida (RAHMANI, 2015).  
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Essa edição também foi caracterizada pelo questionamento ao futuro do 

Fórum – debate que já havia aparecido em outras edições, mas que se 

intensificou em Túnis em 2015. Damien Hazard aponta que ainda não existiria 

alternativa ao FSM, pois no mundo não há nenhum processo que se compare ao 

Fórum; entretanto, acrescenta que ainda pairam dúvidas sobre se o Fórum 

Social Mundial conseguirá articular estratégias para a superação do capitalismo 

e para a crise civilizacional. Além disso, Hazard afirma o Fórum necessita de 

mais visibilidade, que não é garantida pela mídia comercial (HAZARD, 2015). 

Em 2016, com questionamentos e incertezas, o Fórum Social Mundial foi 

levado pela primeira vez ao Norte global. A edição canadense ocorreu em 

Montreal, no Quebec, com a presença de cerca de 35 mil pessoas. Segundo 

Raphael Canet, um dos organizadores dessa edição, o Conselho Internacional 

aceitou a proposta de realização no Canadá como uma forma de superar a 

fratura entre o Norte e o Sul, já que, com o aprofundamento das consequências 

da crise econômica de 2008, as desigualdades sociais teriam se agravado em 

todos os lugares, além dos diversos outros problemas que afetam o mundo 

inteiro, como as mudanças climáticas (CATAFARD, 2016). 

Desde sua criação em 2001, o Fórum Social Mundial ocorreu em um país 

do Sul, simbolizando uma oposição ao Norte, onde estariam concentrados os 

poderes econômico e político, enquanto no Sul estaria a maioria da população 

que vive sob o jugo das diretrizes capitalistas. No entanto, a leitura dos 

organizadores do Fórum teria sido a de que, a partir de 2008, seria necessário 

conectar todas as formas de mobilização e fazer convergências e articulações 

visando à mudança social (ATTAC, 2016). 

As lutas vinham ocorrendo constantemente desde as greves estudantis 

de 2012 e caracterizaram o Québec como um lugar importante na resistência ao 

neoliberalismo e na proposição de alternativas ao sistema capitalista. Nas 

eleições de outubro de 2015, os cidadãos canadenses derrotaram o primeiro-

ministro Stephen Harper, que vinha implementando políticas econômicas liberais 

associadas a políticas sociais conservadoras. Diversas lutas teriam contribuído 

para a derrota do governo conservador: as mobilizações contra as zonas 

petrolíferas e oleodutos, as mobilizações dos povos indígenas pelo direito às 

suas terras e modos de vida, a luta contra políticas de austeridade e a 
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movimentação do setor sindical contra o desmonte dos aparatos públicos. (FSM, 

2016). 

Em 2016, o Fórum mudou o lema de “outro mundo é possível” para “outro 

mundo é necessário” e foi organizado em torno de temas como as alternativas 

para enfrentar a crise do capitalismo, a luta pela paz e pela desmilitarização, 

solidariedade internacional, a cidadania sem fronteiras, a descolonização e a 

autodeterminação dos povos. Outra pauta central no Fórum do Canadá foi a 

questão ambiental, motivada não somente pelas lutas canadenses contra as 

políticas extrativistas, mas também em reação ao fracasso do Acordo de Paris 

em propor medidas concretas e eficazes contra as mudanças climáticas. 

Considerando as principais movimentações sociais que ocorreram no mundo 

desde 2011, como a Primavera Árabe, os movimentos Occupy e os Indignados, 

colocou-se que um dos desafios da edição canadense seria o de propiciar uma 

sinergia entre essa nova geração de ativistas e os movimentos sociais e ONGs 

mais tradicionais, promovendo uma renovação do Fórum. Essa edição também 

foi considerada uma oportunidade para dinamizar a convergência entre os 

movimentos locais e os globais na luta contra o capitalismo, o neoliberalismo e 

o neoconservadorismo (LORIN; CANET, 2016). 

De volta ao Brasil, a edição de 2018 do Fórum Social Mundial ocorreu em 

Salvador, na Bahia e contou com a presença de aproximadamente 80 mil 

pessoas, com mais de duas mil e cem atividades inscritas e divididas em 19 

eixos temáticos. Com o lema “resistir é criar, resistir é transformar”, o evento foi 

considerado um aporte às lutas brasileiras pela democracia, em um período de 

aprofundamento das consequências do golpe impetrado contra a presidenta 

democraticamente eleita Dilma Rousseff, em 2016. A questão racial foi o outro 

destaque, com muitas atividades sobre racismo, desigualdade racial, intolerância 

com as religiões de matriz africana e violência policial. Damien Hazard aponta 

que  

 

Fora da África, nunca ocorreu um Fórum tão negro quanto em 
Salvador. Além disso, a voz dos povos indígenas, mesmo que 
houvesse apenas seiscentos indígenas, foi enorme. Foram vinte 
povos da Bahia, dos 22 existentes. Os quilombos, essa voz dos 
povos tradicionais, dos movimentos negros, essas vozes 
feministas, e outras vozes também, eu acho que para mim ele 
quebrou a principal crítica do Fórum que era a questão da 
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branquitude dos movimentos, dos intelectuais, das ONGs. 
(Damien Hazard) 

 

Além disso, as pautas das mulheres foram foco de muita atenção e de 

diversas atividades, a exemplo da Assembleia Mundial das Mulheres, que 

ocorreu no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em que foi aprovado um decálogo 

com os pontos tidos como essenciais para a luta das mulheres nos próximos 

anos. Em relato sobre a Assembleia, a entrevistada Rita Freire, uma das 

organizadoras, aponta o seguinte: 

Teve alguns encontros que deram direcionamento para lutas 
fundamentais. Eu falo da assembleia mundial das mulheres, que 
juntou todo mundo, uma coisa quase improvável na situação em 
que estamos vivendo, não só materialmente mas também 
politicamente. Ninguém sabe se o melhor caminho é esse ou 
aquele, se o Fórum tinha sentido, mas juntou todo mundo e 
construiu e aprovou um decálogo feminista. São dez pontos 
inegociáveis para todas as mulheres no mundo. Então eu acho 
que essa dimensão do Fórum não dá para perder. (Rita Freire) 

 

Entre os pontos estão questões tais como o respeito à diversidade sexual; 

o fim do feminicídio, do transfeminicídio e de todas as formas de violência contra 

as mulheres; direito de decidir sobre seus corpos; o fim da utilização dos corpos 

femininos como armas de guerra; e o direito a uma educação laica e não sexista. 

Além disso, o decálogo expressou solidariedade à luta do povo curdo e às 

mulheres de Afrin, e o repúdio ao assassinato de Marielle Franco – mulher negra, 

feminista, lésbica e vereadora do Rio de Janeiro, que denunciava os processos 

de militarização das favelas do Rio. Esse assassinato ocorreu no segundo dia 

do Fórum, 14 de março de 2018, e, até o fim do evento, houve diversas 

manifestações de repúdio ao ocorrido, que também apontaram a necessidade 

de unidade na esquerda para enfrentar os retrocessos pelos quais o país vem 

passando. 

Nessa edição, ocorreu a Assembleia Mundial pela Democracia, uma 

grande atividade não oficial do Fórum que contou com a participação de muitos 

grupos culturais, de parlamentares locais e nacionais e do ex-presidente Lula, 

no que talvez tenha sido sua última grande aparição pública antes da prisão 

arbitrária ocorrida em 7 de abril de 2018. Além das questões ligadas à crise 

econômica ainda em curso e das pautas ligadas à questão racial, o Fórum de 
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Salvador foi perpassado pelas mobilizações em torno das eleições presidenciais 

de outubro: a CUT, em sua grande tenda, denunciou a arbitrariedade da prisão 

de Lula, e a Frente Povo Sem Medo, agitou a candidatura de Guilherme Boulos 

e Sônia Guajajara à presidência.  

 Considerando o que foi exposto ao longo do capítulo, percebe-se que o 

Fórum Social Mundial é um processo múltiplo e diverso, dentro do qual cabem 

muitas narrativas. Vários comentadores afirmam que haveria tantos Fóruns 

quantos fossem seus participantes, visto que cada indivíduo teria uma 

experiência única e todas as experiências contribuiriam para formar o todo 

multicolorido que é o FSM.   

 Além disso, o Fórum se modificou ao longo do tempo, de modo que 

podemos distinguir três fases principais. Na primeira, que corresponde ao 

período entre 2001 e 2005, ocorreu a consolidação do método do espaço aberto, 

que caracteriza o Fórum. Alguns de seus criadores, como Chico Whitaker e Zé 

Corrêa Leite, consideram que essa metodologia inaugurou um novo modo de 

fazer política, que em sua opinião seria mais horizontal e diverso quando 

comparado à metodologia empregada em organizações mais tradicionais, como 

partidos e sindicatos. Nesse período, ocorreu também um grande crescimento 

numérico de participantes do evento – no ano de 2005, 150 mil pessoas teriam 

se mobilizado para participar do evento em Porto Alegre. Ademais, houve a 

aprovação da Carta de Princípios, a criação do Conselho Internacional e a escrita 

da maior parte da bibliografia de relevo sobre o Fórum.  

 A próxima fase, entre os anos 2006 e 2010, foi marcada por debates 

acerca da metodologia do espaço aberto. Esses debates ocorreram desde a 

criação do Fórum, entretanto, nessa fase, extrapolam o âmbito do Conselho 

Internacional e se tornaram discussões públicas. Ainda que essa classificação 

não seja consensual, diversos comentadores, participantes e organizadores do 

Fórum organizam as discussões como uma disputa entre atores que desejam 

que o FSM se mantenha como um espaço aberto, sem líderes, sem hierarquias 

ou agendas políticas, e os que desejam que o Fórum se assemelhe mais a um 

movimento social, no sentido de organizar pessoas para luta e coesioná-las em 

torno de um programa político e uma agenda de ações. 

 Por fim, entre 2011 e 2018 o Fórum vive sua terceira fase. Nesse ínterim, 

as disputas de projeto político para o FSM, características da segunda fase, 
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persistem e se acirram, contribuindo para a crise que se observa no Fórum e que 

acomete sobretudo o Conselho Internacional. De todo modo, grande parte dos 

relatos aponta que o que caracteriza essa fase, como seu diferencial, é o debate 

concernente aos movimentos que surgiram após 2010 como respostas à crise 

econômica. Com uma cultura política que se pretende nova, esses movimentos 

desafiam o modo de funcionamento do Fórum e colocam a questão da 

renovação geracional do movimento altermundialista.  
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CAPÍTULO 2. O ESPAÇO ABERTO E AS DISPUTAS EM TORNO DE SUA 

GESTÃO 

 

 

Entre as principais características do Fórum Social Mundial encontra-se a 

sua metodologia. Trata-se de um tema privilegiado, que tem sido objeto tanto de 

teorizações de distintos matizes, quanto de divergências que vêm permeando o 

fazer e o viver cotidianos do FSM. É por meio da metodologia, entendida como 

conjunto de regras e procedimentos, que se consolida a arquitetura do Fórum 

como um “espaço aberto”, cujo espírito está expresso na Carta de Princípios. Ao 

longo do tempo, a metodologia vai adquirindo cada vez mais centralidade e 

importância, constituindo-se como o mecanismo por meio do qual o Fórum pode 

ser descrito como um processo contínuo, e não apenas um conjunto de eventos 

esparsos.  

Se o “espírito de Seattle” era caracterizado pela ação direta e pelos 

protestos, o “espírito de Porto Alegre” teria a metodologia da “praça sem dono” 

como seu traço principal.  

 

Na medida em que edições do Fórum multiplicaram-se pelo 
mundo e diversificaram-se as condições políticas, sociais e 
culturais de sua realização, a preocupação dos organizadores é 
que um certo método seja preservado (GIOVANNI, 2015, pp. 88-

89).  
 

Mauri Cruz, membro do Conselho Internacional do Fórum e do Grupo 

Facilitador Baiano, exprimiu a centralidade da metodologia durante a coletiva de 

imprensa que ocorreu no primeiro dia da edição do FSM de 2018, em Salvador. 

 

A gente luta, às vezes cada um na sua causa, cada um na sua 
estratégia e o Fórum inova quando tenta construir uma 
metodologia onde a gente, apesar dessa profunda diversidade 
de sujeitos, de atrizes e de atores, decide um período, um lugar 
e um lema pra se juntar e tentar construir estratégias comuns 
pra enfrentar esse sistema, que é um sistema que não atende a 
humanidade. Então nosso maior desafio enquanto fórum é o 
desafio metodológico. (Mauri Cruz) 
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Esse método é descrito por vários intérpretes e atores do Fórum, tais 

como Leite (2003), Sousa Santos (2004) e Whitaker (2005) como uma inovação 

que refletiria uma nova maneira de fazer política, a qual teria começado a tomar 

forma com as rupturas provocadas pelos movimentos de 1968. Entretanto, 

apesar de muito aclamada, a metodologia do Fórum não é consensual entre seus 

organizadores e participantes. É a partir da análise de alguns dos pontos de 

dissenso que se desenvolve a estrutura deste capítulo. As duas seções tratam 

de um mesmo conjunto de aspectos metodológicos, abordados a partir dos 

pontos de vista tanto dos principais expoentes do método do “espaço aberto” 

(parte 1), quanto dos comentadores que se destacaram por apontar críticas e 

aspectos a serem lapidados (parte 2). De maneira alguma o trabalho sugere que 

os defensores mais loquazes da metodologia do espaço aberto não possam ter 

sugestões de melhora para o método. O que se exprime aqui é a centralidade 

dada a cada uma dessas posições, expressa em textos escritos e em entrevistas. 

Os aspectos metodológicos que serão abordados são: novidade do 

método do Fórum; Assembleia dos Movimentos Sociais; relação com partidos e 

governos; democracia nas estruturas internas de decisão; emissão de 

declarações e documentos oficiais; e formas de organização de ações políticas. 

Além desses elementos, na primeira parte, apresentam-se algumas 

características da nova cultura política que teria originado o método do Fórum. 

Já na segunda, há algumas críticas ao método que giram em torno de aspectos 

que não possuem paralelo na primeira seção, tal como a composição de classe 

social das instâncias organizativas. 

O conteúdo do capítulo diz respeito, sobretudo, às formas de organização 

dos debates e clivagens em relação à metodologia durante o período de 

consolidação do FSM e em relação à sua forma atual. Como apontado no 

primeiro capítulo, o período de consolidação, bem como de produção do maior 

volume bibliográfico, encontra-se entre os anos de 2001 a 2005. Portanto, uma 

parte considerável das referências bibliográficas refere-se principalmente a este 

período, ainda que abarque alguns textos produzidos posteriormente. Já a 

cartografia dos debates realizados atualmente é feita por meio das entrevistas e 

das observações realizadas por mim, por ocasião da edição de 2018 do Fórum 

Social Mundial, em que pude acompanhar as atividades do eixo temático Futuro 

do Fórum.  
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Por fim, cumpre notar que a primeira seção confere um peso às ideias de 

Chico Whitaker que poderia ser considerado desproporcional. Porém, a 

visibilidade dada a Whitaker foi uma escolha consciente, uma vez que ele é 

reconhecidamente um dos principais e mais eloquentes defensores da 

metodologia do espaço aberto, além de que diversas análises dialogam direta e 

explicitamente com seus textos e falas.  

 

 

2.1.  A longa gestação da metodologia do espaço aberto 

 

Os anos efervescentes de luta nas décadas de 1960 e 1970 moldaram a 

geração jovem desse período e continuam produzindo efeitos políticos até a 

atualidade. No prefácio do livro The Imagination of the New Left – a Global 

Analysis of 1968, George Katsiaficas (1987) afirma que o ano de 1968 seria 

lembrado pela erupção mundial de novos movimentos sociais que, sem tomar o 

poder político, teriam mudado o mundo profundamente. 

Hilary Wainwright (2018a) destaca que no final dos anos 60, os 

paradigmas políticos que emergiram após a Segunda Guerra Mundial 

começaram a ruir. Na Europa, por exemplo, os trabalhadores teriam passado a 

questionar, de maneira mais sistemática, a total submissão aos patrões em troca 

de salários mais altos e de postos de emprego que caracterizavam o Estado de 

Bem-Estar Social. Além dos trabalhadores cada vez mais articulados, a 

expansão do ensino superior com vistas à formação técnica de setores médios 

para o mercado de trabalho esbarraria nas demandas por assistência estudantil 

e por mais poder decisório a estudantes e a professores dentro da estrutura da 

universidade, e no questionamento do caráter tecnicista e alienante da educação 

superior.  

Esses movimentos teriam introduzido uma nova noção de conhecimento, 

frente a um saber codificado em leis científicas, as quais podiam ser operadas 

por experts supostamente neutros, que realizavam intervenções benevolentes 

através do Estado. Os estudantes questionavam suas experiências de sala de 

aula, baseadas em uma educação cada vez mais pasteurizada e 

estandardizada. Nesse período, havia uma grande expectativa de melhora de 

condições de vida por meio do ensino superior; entretanto, a realidade do 
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mercado de trabalho fordista mostrava-se muito contraditória para diversos 

setores sociais, especialmente as mulheres. 

O estilo de vida imposto às mulheres mães contrastava fortemente com 

os ares de mudança da época. As mães eram levadas a uma vida de isolamento 

dentro do lar, e a liberdade sexual experimentada pelas jovens acabava se 

chocando com o conservadorismo da moral vigente.  Essas contradições teriam 

levado as mulheres a contestar a mentalidade imperante, e o movimento de 

emancipação feminina colocou em questão diversos paradigmas morais, entre 

eles a família nuclear idealizada, em que há o homem provedor ocupando as 

funções públicas e a mulher cuidadora e restrita ao ambiente doméstico. 

Wainwright (2018a) aponta que nesse período, além dos movimentos de 

liberação das mulheres e do exercício da sexualidade, emergiram movimentos 

sociais de trabalhadores à revelia dos partidos e sindicatos da época (que já 

enfrentavam forte crise). Teria havido também a convergência das lutas 

localizadas e de “pauta única” em movimentos anti-sistêmicos contra a opressão 

do Estado, do militarismo e do imperialismo. 

Ademais, destacam-se os movimentos de luta anticolonial e anti-

imperialista, que se manifestaram de diversas maneiras ao redor do mundo, a 

exemplo dos movimentos de libertação nacional na América Latina e na África, 

das guerrilhas urbanas e rurais que lutavam contra regimes ditatoriais apoiados 

pelos Estados Unidos e o próprio Vietnã que, com sua resistência campesina 

derrotou a guerra empreendida pelas potências imperialistas (ALI, 2018). Foi 

nessa época que também se desenvolveram as sublevações pelos direitos civis 

dos negros, que tem nos Panteras Negras uma de suas principais expressões.  

Uma das características dessa nova esquerda que emergiu é o fato de 

que ela teria promovido um afastamento do binarismo de alternativas políticas 

existentes na época da Guerra Fria, em que ou se defendida o mercado ou se 

defendia o Estado. Nesse período, a principal estratégia da esquerda seria a 

tomada do poder do Estado e a conquista do governo para, assim, conduzir a 

mudança social. Porém, com a emergência de uma nova mentalidade, as 

pessoas teriam passado a se envolver mais diretamente na criação de 

alternativas no âmbito da sociedade civil. A questão da democracia participativa 

continuou ecoando durante os anos 70 e 80 e produziu resultados em diversos 

lugares do mundo, a exemplo da criação do Partido dos Trabalhadores (PT). 
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Mudanças na maneira de pensar a política exigiam mudanças no modo 

de fazê-la. Assim, a esquerda que emergia empenhou energias em construir 

formas organizativas descentralizadas, horizontais e em rede.  

A Nova Esquerda trouxe a ideia da transformação do poder em 
uma forma descentralizada e autogerida. Essa revolução, 
diferentemente de uma revolta, seria mais que uma luta contra 
as injustiças herdadas e as estruturas irracionais, e não 
culminaria na tomada do poder nacional, mas na transformação 
do poder centralizado por meio da construção de processos 
dignos de vida e de estruturas alternativas para a expansão dos 
direitos democráticos dos indivíduos (KATSIAFICAS, 1987, p. 
139, “tradução nossa”).  

 

Em suma, houve uma combinação explosiva de uma revolta vinda de 

baixo e de crise das instituições vigentes. Essa combinação teria produzido 

estratégias diferentes e excludentes de modernização. Por um lado, havia a 

juventude em rebelião contra o controle social promovido pelo Estado de Bem-

Estar social e contra o socialismo da União Soviética.  Como resultado dessas 

rebeliões, teriam surgido formas alternativas de participação na vida social, como 

cursos autônomos (não ligados a instituições), casas comunitárias, centros de 

saúde e creches autogeridas, além de diversos instrumentos de mídia 

alternativa.  

Por outro lado, o período de contestação às instituições e à ordem vigente 

também teria sido capturado pelo capitalismo, o qual teria se renovado de forma 

flexível, descentralizada e desregulada, culminando no que posteriormente seria 

denominado de neoliberalismo e que tem como figuras centrais o ex-ditador do 

Chile Augusto Pinochet (1973-1990), a então Primeira Ministra britânica 

Margaret Thatcher (1979-1990) e o então presidente dos Estados Unidos Ronald 

Reagan (1981-1989). 

Além disso, no fim dos anos 60 foi forjada uma importante aliança entre 

estudantes e setores operários, vista, por exemplo, em greves conjuntas. 

Anteriormente, essas conexões raramente eram feitas, e 1968 possibilitou a 

criação de novas iniciativas e estruturas que impulsionavam as ações conjuntas. 

Essa nova frente na luta de classes ensejou uma reação brutal por parte dos 

governos neoliberais contra as estruturas de esquerda. Assim, aponta 

Wainwright (2018b), o desmonte da base material advinda das alianças de 
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classe feitas pelos movimentos facilitou que a ruptura cultural do ano de 1968 

fosse posteriormente convertida em um individualismo muito atrativo para 

aqueles que, apesar de ainda se fiarem nas mudanças culturais produzidas por 

68, estavam frustrados com os esforços derrotados de produção de mudanças 

sociais.  

Isso resultava em uma perspectiva que “tendia a focar somente na 

dimensão cultural dos movimentos sociais como se, em suas formas mais 

extremas, não existisse uma realidade extra discurso”. Porém, “os pós-

modernistas que consideram que o simbólico ou o discursivo constituem a 

realidade não conseguem expressar a centralidade do esforço dos movimentos 

sociais cujo objetivo era transformar as estruturas sociais que existem 

independentemente de suas atividades” (WAINWRIGHT, 2018b).  

Assim, a política de “terra arrasada” levada a cabo pelos governos 

neoliberais frente aos movimentos sociais criou o que no entendimento de 

Wainwright (2018b) seria uma polarização enganosa entre os chamados “novos 

movimentos sociais” e a organização da classe trabalhadora. Isso ocorreu em 

um período em que essas alianças mais precisavam ser fortalecidas, de modo a 

se constituírem como uma força contra hegemônica capaz de desafiar as 

políticas de livre mercado.  

Ainda que os movimentos que emergiram nas décadas de 1960 e 1970 

tenham sido formalmente derrotados, as heranças de 1968 sempre tornam a 

borbulhar aqui e ali, com sua crítica a instituições falidas e às velhas formas de 

autoridade. Uma dessas borbulhas é o movimento altermundialista, que 

irrompeu no fim do ano de 1999, desafiando as organizações inter e 

transnacionais que comandavam a globalização neoliberal.  

Entretanto, ainda resta uma questão: como o legado de 1968 conseguiu 

permanecer vivo apesar da ofensiva neoliberal iniciada nos anos de 1970? A 

resposta, para Wainwright (2018a), é que ele sobreviveu em redes informais, 

com pessoas compartilhando suas ideias com familiares e círculos de amigos. 

Quando os movimentos das décadas de 1960 e 1970 dispersaram e declinaram, 

as redes e conexões interpessoais que se formaram permaneceram operando à 

margem dos partidos tradicionais que, segundo a autora, não teriam acolhido a 

geração de 68. Essas redes não institucionalizadas foram de grande importância 

para manter vivo o espírito dos movimentos em uma época em que o 



68 
 

neoliberalismo buscava destruir toda forma material de coletividade. O resultado 

foi bolsões de memória vida, de entrecruzamento de grupos sociais e 

localidades, que compartilhavam suas ideias e debates em grupos de estudos 

informais, em trupes de teatro, em rodas de discussão e em publicações 

alternativas.  

Nesse sentido, devido a uma das características distintivas dos 

movimentos de 1968, que foi o rompimento com os modelos de centralização e 

de hierarquia, os movimentos estavam cultural e politicamente preparados para 

se engajar em formas descentralizadas e plurais para manter a sua continuidade 

política, cultivando assim uma memória coletiva constantemente compartilhada. 

Então, aponta a autora, apesar da derrota formal dos movimentos, muito de sua 

capacidade continuou latente sob a superfície e fora dos radares da política 

convencional.  

Retomando a questão da crise de paradigmas da esquerda, Immanuel 

Wallerstein (2002) aponta que, nesse mesmo período, teria havido o 

desmoronamento de um determinado tipo de teoria da história, cujas premissas 

seriam a crença no progresso e na racionalidade da humanidade.  Ademais, a 

história seria vista como um processo ascendente e linear, sempre em direção a 

uma melhora geral. Esse tipo de pensamento teria sustentado algumas 

revoluções, como a francesa e a russa. Todas as variantes dessa teoria da 

história compartilhariam o sentido de inevitabilidade e irreversibilidade do 

processo histórico; não obstante, a realidade teria se mostrado um tanto 

diferente. 

Todas as teorias do progresso teriam, então, enfraquecido a partir da 

década de 1980. Wallerstein (2002) aponta que a explicação para esse 

fenômeno, de acordo com os atores localizados ao centro e à direita do espectro 

político, residiria na consideração de que a teoria da história baseada no 

progresso contínuo seria verdadeira, mas teria sido interpretada erroneamente 

pela esquerda. Ou seja, ela seria válida, mas só poderia se concretizar em uma 

sociedade com livre fluxo de capitais e de meios de produção. Assim, a redenção 

viria com a implementação da ideologia neoliberal. Por outro lado, a explicação 

abraçada por parte da esquerda mundial é de que a teoria original permaneceria 

correta, mas a esquerda teria sofrido revezes temporários, que logo seriam 

revertidos.  
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Há também uma terceira explicação que aponta que o colapso dessa 

teoria da história seria tanto causa quanto consequência da crise do sistema-

mundo capitalista. O momento decisivo de irrupção da desilusão com os 

movimentos que tomaram o poder dos Estados, de acordo com Wallerstein, 

 

 Foi a revolução mundial de 1968, durante a qual a assim 
chamada Velha Esquerda (a saber, os movimentos 
históricos anti-sistêmicos) se tornou objeto de desafio 
para os participantes nas várias expressões locais dessa 
revolução mundial. Um dos principais resultados 
duradouros de 1968 foi a rejeição da teoria do progresso 
inevitável e irreversível propagada por aqueles 
movimentos (WALLERSTEIN, 2002, p. 18).  

 

 

Assim, as populações em diversas partes do mundo teriam começado a 

se distanciar dos antigos movimentos anti-sistêmicos e a deslegitimar as 

estruturas estatais que estes consideravam essenciais para a mudança 

progressista. O anti-estatismo teria deslegitimado todas as estruturas estatais, e 

não apenas determinados regimes; por isso teria enfraquecido a estabilidade 

política do sistema mundo e tornado suas crises mais agudas. Para Tariq Ali, 

que participou ativamente das movimentações de 1968, uma das características 

mais notáveis dos eventos daquele ano foi a amplitude global da revolta, posto 

que abalaram as estruturas de poder por todos os cantos do planeta e não havia 

um continente onde não houvesse desejo de mudança (ALI, 1987/2008).  

Denning (2002) aponta que os movimentos de 1968 deveriam ser 

compreendidos como movimentos de liberação. O fato de serem movimentos de 

liberação os localizam em um momento histórico particular: o período em que 

havia três mundos, sendo o primeiro mundo capitalista, o segundo mundo 

comunista e o terceiro mundo descolonizado. Em todos os lugares do mundo, os 

movimentos de 68 tinham como mira os regimes de Estado, como coloca 

Immanuel Wallerstein. Esses regimes são frutos de um século de luta pelo poder 

estatal, iniciada pela revolução mundial de 1848, sendo eles “as 

socialdemocracias do Primeiro Mundo com seus aparatos sindicais e partidos 

trabalhistas, as democracias populares do Segundo Mundo e suas 

nomenklaturas de partidos comunistas, e os Estados pós-coloniais do terceiro 
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mundo com suas elites nacionalistas compradoras” (WALLERSTEIN, 2002, p. 

69). 

Segundo o autor, todos os movimentos de liberação teriam trazido o 

Estado de volta para o centro do pensamento social. Diversos pensadores teriam 

passado a desafiar as promessas não cumpridas da socialdemocracia, do 

comunismo e do nacionalismo de Bandung15, e assim questionaram duas 

hipóteses fundamentais para os movimentos da “velha esquerda”: a noção de 

que o objetivo dos movimentos sociais seria o de tomar o poder do Estado (seja 

por vias parlamentares ou insurrecionais) e a noção de que o partido era o 

principal meio para essa luta. 

Esse conjunto de mudanças culturais, políticas e econômicas, 

posteriormente encontrou expressão no movimento altermundialista e, mais 

especificamente, no Fórum Social Mundial e na elaboração de sua Carta de 

Princípios. Para Chico Whitaker, um dos fundadores do FSM, a Carta de 

Princípios buscaria trazer à tona  

 

Intuições que vinham sendo experimentadas pelos 
movimentos sociais dos últimos trinta anos, depois das 
diversas mobilizações antiautoritárias do final dos anos 
1960, em especial em 1968. Naqueles tempos já pareciam 
esgotadas as possibilidades de realização de mudanças 
por meio da tomada do poder do Estado pelos partidos, 
único instrumento para o qual era canalizada toda atuação 
política (WHITAKER apud CORRÊA, 2012, p. 89). 

 

Frequentemente se aponta que o movimento altermundialista - herdeiro 

das manifestações antiautoritárias sobre quais fala Whitaker – teria os jovens 

como seus principais sujeitos políticos. É importante ressaltar que, nesse caso, 

a questão geracional vai além do tempo cronológico e envolve questões ligadas 

a tradições políticas e a formas de expressão da subjetividade, características 

de cada contexto histórico. Para abarcar esses aspectos, que são tanto etários 

quanto subjetivos, José Correa Leite (2005, p. 339) propõe a noção de “geração 

                                                           
15 O nacionalismo de Bandung refere-se à Conferência que ocorreu em abril de 1955, em que 
líderes de 29 países africanos e asiáticos reuniram-se para estabelecer uma visão comum que 
não fosse nem capitalista nem comunista. O resultado foi o foco em uma “descolonização”, 
tomada em sentido amplo, que não resultasse da mera combinação das opções políticas 
existentes no período da Guerra Fria (MIGNOLO, 2017). 
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política”, que abarca não somente o fator etário, mas também as formas de 

expressão da política. Para Leite, é possível identificar, dentro dos movimentos 

altermundialistas, uma nova geração, caracterizada pela preferência pela 

organização em rede e por instituições com limites maleáveis, que abarquem 

com maior facilidade e naturalidade a diversidade de estilos e modos de ser16.  

Constituído na passagem do século XX para o século XXI, o 

altermundialismo caracteriza-se pelo compartilhamento da cena política por 

ativistas e militantes inseridos em diferentes formas de organização e que 

expressam diferentes formas de subjetivação. Este caldeirão de modos de vida 

e de atuação política, cujos elementos por vezes entram em conflito17, é um fator 

constitutivo importante dos movimentos altermundialistas. Além da diversidade 

de gerações políticas que caracteriza os movimentos, também se destaca uma 

grande diversidade de adversários, demandas e motivações. Luta-se contra uma 

miríade de organizações identificadas como pilares do sistema capitalista, e não 

mais pela tomada do poder estatal.  

Com sua enorme diversidade, os protestos de Seattle (1999) foram um 

verdadeiro marco para as mobilizações que se seguiram, e o FSM teria tentado, 

desde o início, ser um espelho da diversidade dessas mobilizações, de modo 

que o que veio a ser o método do Fórum seria uma síntese da maneira de 

organização e de expressão do movimento altermundialista. Gustavo Codas 

aponta que “a marca do FSM como espaço aberto vem do fato de que tais 

iniciativas buscavam a convergência de setores muito diversos (cultural, 

organizativa e ideologicamente), ainda que unidos pela rejeição da ordem 

mundial imposta” (CODAS, 2007, p.38). Nesse contexto, novas formas de fazer 

política, como as organizações comunitárias de juventude, grupos culturais, 

experiências em redes horizontais trabalhariam lado a lado com modelos de 

organização mais tradicionais, a exemplo das centrais sindicais e as ONGs que 

                                                           
16 Outro elemento que demonstra que a caracterização de uma nova geração política apenas 
pelo fator etário é inadequada seria a existência de movimentos de jovens que se ancoram em 
práticas políticas consideradas tradicionais, e cujas experiências políticas inspiradoras são 
características do repertório de ação desenvolvido ao longo do século XX, a exemplo dos setores 
de juventude de sindicatos e de partidos (AZZI, 2011).  
17 Destaca-se que o encontro entre as diferentes gerações políticas nem sempre é harmonioso. 
O texto de Nunes (2005), sobre o Acampamento Intercontinental da Juventude, mostra que o 
movimento político que abriu espaço para a emergência do FSM teria sido protagonizado 
sobretudo por pessoas jovens, portadoras de uma nova cultura política, enquanto a organização 
do Fórum, paradoxalmente, teria sido protagonizada por atores e forças políticas tradicionais, 
ainda que se colocassem como representantes de uma nova cultura política. 
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se fortaleceram ou foram criadas no contexto das Conferências Sociais das 

Nações Unidas.  

Parte dessa atuação conjunta pode ser explicada, segundo Codas, como 

consequência da busca por novas convergências para fazer frente à 

desorganização programática da esquerda nos anos 1990. Devido à expectativa 

pelas convergências, foi grande a esperança criada em torno do Fórum Social 

Mundial: Ignácio Ramonet escreveu, no artigo “Porto Alegre”, publicado na 

edição de janeiro de 2001 do jornal Le Monde Diplomatique, que o século XXI 

começaria em Porto Alegre. Quatro anos depois, Wallerstein (2004) apontaria 

que o Fórum se tornara um ator central no cenário mundial, uma vez que sua 

fórmula seria bastante original e diferente dos movimentos anti-sistêmicos 

existentes até então. Por isso, teria atraído uma quantidade enorme de 

interessados, uma variedade de pautas, questões e atores, tanto da “velha 

esquerda” quanto da “nova esquerda”.  

Destaca-se que o Fórum   

 

Constituía-se como um processo e não uma organização 
e, portanto, não tomaria posições como uma organização 
nem faria propostas de ação, mas poderia gerar estas 
posições e propostas por alguns ou todos os participantes 
do FSM. Era ‘plural, diversificado, laico, não 
governamental e apartidário’ e atuava de maneira 
‘descentralizada’. Em resumo, não haveria hierarquia nem 
uma disciplina de organização (WALLERSTEIN, 2004, p. 
20). 

 

A “fórmula” mencionada por Wallerstein foi cristalizada pela Carta de 

Princípios, aprovada em junho de 2001, alguns meses após a realização da 

primeira edição do Fórum. O item 1 da Carta o consolida como “um espaço 

aberto”, o que, segundo Whitaker, seria um ponto decisivo para caracterizar o 

Fórum e seria essa a concepção organizativa responsável pelo grande poder de 

atração exercido pelo Fórum. Assim, como o FSM é concebido para ser um 

espaço aberto, horizontal, sem corpos dirigentes, em que todos os participantes 

seriam bem-vindos.  

Atualmente, essa fórmula segue sendo reforçada – ainda que não sem 

contestações –, como se depreende da fala de Mauri Cruz na Coletiva de 

Imprensa citada anteriormente: “para mudar o sistema a gente precisa ter muita 
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força, a gente precisa estar unido, a gente precisa ter estratégias comuns. E o 

Fórum social se propõe a ser um espaço, uma metodologia profundamente 

horizontal para construir esses acordos” (Mauri Cruz).  

Devido a esse caráter aberto, o Fórum não seria um encontro deliberativo, 

e haveria o estímulo para que, a cada edição, fossem adensadas e formadas 

novas redes, novas iniciativas e novas relações entre as organizações. O Fórum 

tampouco seria uma instituição ou um movimento social, uma vez que as ideias 

que nele surgem não podem ser tomadas como “as ideias do Fórum”, mas 

apenas como as ideias expressas por alguns de seus participantes e que, não 

necessariamente, contam com a adesão irrestrita de todos os outros. Em outras 

palavras, ninguém estaria autorizado a falar em nome do Fórum, nem mesmo as 

entidades que fazem parte do grupo organizador dos eventos.  

A entrevistada Maíra Junqueira aponta o seguinte:   

 

Acho que foi um modelo muito bem feito, de pensar que essas 
organizações não podiam falar. Ali era um espaço de reunião 
pras pessoas falarem suas posições. Eu acho que funcionou 
bem. Eu não consigo ver fazendo de outro jeito naquela época. 
Trazendo pra realidade atual, eu sei que deve ter muita gente 
que quer que o Fórum se posicione, mas eu ainda fico muito na 
dúvida, de um universo que a gente tem, tem tantas formas de 
estar, tem tantas pautas que eu fico com medo. Se você começa 
a pôr voz aí, o ator que tem algum poder político maior faz com 
que a sua pauta seja mais relevante. Então, eu não acho que 
isso seja uma coisa ruim. Ela (a metodologia do espaço aberto) 
é difícil de ser trabalhada, mas eu não acho que ela é ruim. Eu 
tenho medo de acabar virando partido, acabar virando um 
sindicato, acaba virando uma voz única. (Maíra Junqueira) 
 

 

Entretanto, afirma Whitaker (2004), nem todos agiriam como se o Fórum 

fosse um espaço, pois muitas pessoas desejariam que ele se tornasse um 

movimento, atitude que ficou ainda mais forte após o elevado número de 

manifestações em fevereiro de 2002 contra a guerra do Iraque, que foram 

apontadas por muitos jornalistas e comentadores como produtos do Fórum, ao 

passo que foram iniciativas de alguns movimentos que participavam do FSM. 

Isso teria feito com que algumas pessoas passassem a desejar que o Fórum 

tivesse funções mobilizadoras, como as têm os movimentos.   
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Whitaker aponta que, ainda que possam coexistir, espaços e movimentos 

são diferentes entre si, e que não seria possível ser as duas coisas sem tender 

para uma delas. Espaços e movimentos podem ter os mesmos objetivos gerais, 

mas a diferença estaria na maneira como trabalham para alcançar seus objetivos 

específicos. 

 

A principal questão torna-se: transformar o FSM em um 

movimento, agora ou posteriormente, à medida que o processo 

avança, seria uma boa estratégia para alcançar o objetivo de 

superar o neoliberalismo e para a construção de “um outro 

mundo possível”? (WHITAKER, 2004, p. 82).  

 

Respondendo à questão, Whitaker afirma não ter dúvida de que o FSM 

deva continuar como um espaço, sem ceder à tentação de se transformar em 

um movimento, pois isso seria sinônimo de descartar um instrumento poderoso 

de luta que se baseia no poder das estruturas abertas, livres e horizontais, 

constituindo, assim, a descoberta política recente mais importante. Um 

movimento, por outro lado, congregaria pessoas que, coletivamente lutam por 

certos objetivos, e, para os alcançar, seria necessária a formulação de 

estratégias, de programas de ação e a distribuição de responsabilidades. Entre 

essas responsabilidades, alguém teria que assumir a tarefa de liderança, 

independentemente de ter sido democraticamente escolhido ou não. Já um 

espaço não teria líderes, sendo comparável a uma praça, a qual se transformaria 

em um espaço privado caso seus donos não fossem sujeitos coletivos.   

A questão da liderança, do exercício de uma coordenação no Fórum, 

continua sendo um dos pontos centrais da metodologia do espaço aberto. No 

site da edição de 2018 do FSM, na seção de perguntas frequentes, Rita Freire, 

integrante do Conselho Internacional, reforçou essa visão política no texto de 

sua autoria. Visão semelhante também foi reforçada por Mauri Cruz, na Coletiva 

de Imprensa do início da edição de 2018.  

 

O Fórum Social Mundial é um processo autogestionado. Isto 
quer dizer que não existe coordenação central que decide o que 
será realizado no evento. Cada coletivo, grupo de base, rede de 
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movimentos e organizações internacionais decidem o que irão e 
como irão realizar suas atividades no FSM. (Rita Freire) 

Às vezes a gente vai dar uma entrevista e o pessoal diz assim 
“quem é o coordenador geral do Fórum? Quem é o presidente 
ou presidenta do Fórum?”. O Fórum não tem presidente, não tem 
presidenta, não tem coordenador geral. A primeira questão do 
Fórum, que é muito importante, é que ninguém é dono no fórum 
social mundial. O FSM é um projeto, uma ação autogestionada, 
em que todas as organizações, sujeitos, segmentos constroem 
de forma autônoma as suas atividades. (Mauri Cruz) 

 

Whitaker (2005) aponta que o que estaria por trás da discussão entre um 

Fórum-espaço e um Fórum-movimento seria, na verdade, um questionamento 

sobre qual é sua eficácia política. Há pessoas no Fórum que pensam que, para 

ter eficácia, seria necessário propor ações concretas, planos de luta. Porém, em 

sua opinião, isso representaria a morte do Fórum. Seria, então, necessário 

manter o espaço aberto e seu método. Além disso, seria preciso considerar que 

o verdadeiro êxito do Fórum só poderá ser medido com o tempo, uma vez que 

não haverá um dia em que, repentinamente, o novo mundo começará a ser 

construído. De todo modo, o Fórum já teria alguns resultados mais instrumentais. 

Entre esses resultados, estaria o fato de o Fórum Social Mundial ter 

consolidado um novo método de fazer política, em oposição a um método 

tradicional, que seria caracterizado, em sua opinião, pela busca por poder, 

disputa de hegemonia, desrespeito às minorias e criação de pensamentos 

únicos. Teria ocorrido também uma mudança de paradigmas, que revela que o 

mundo teria ultrapassado a necessidade de unificação da luta política.  

Outro resultado seria a articulação entre as organizações, contrapondo-

se frontalmente às divisões e dissidências decorrentes da luta por poder. Assim, 

os diferentes tipos de movimento e organizações, que desenvolvem ações muito 

diferentes entre si, poderiam trabalhar conjuntamente, ou ao menos ter a 

oportunidade de se conhecer, superando preconceitos e divergências 

(WHITAKER, 2002).  

O entrevistado Hélio Menezes afirma que 

O Fórum fez muito sentido como uma nova esquerda ao propor 
uma postura horizontal de tomada de decisões, postura 
colegiada de tomada de decisões, o consenso como princípio, a 
ideia de que absolutamente nenhuma pauta ou nenhum 
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movimento pode ter mais importância do que outro. Realmente 
nisso o Fórum foi uma novidade política, uma novidade da 
esquerda. Imagina nos anos 2000, pensa no campo da esquerda 
no Brasil pautada por sindicalistas, por exemplo, postura muito 
hierárquica, rígida. (Hélio Menezes) 

 

A Carta de Princípios coloca que o respeito à diversidade e ao pluralismo 

são características centrais do Fórum Social Mundial. Tal respeito não aponta 

somente para a ausência de discriminação e de opressões, mas também para o 

respeito às diferentes culturas, tipos de ação política, ritmos e intensidade de 

engajamento. Isso significa que o espaço deve estar aberto não somente aos 

que já são militantes ou ativistas, mas também aos que estão se aproximando 

das lutas contra a globalização neoliberal. Esse espírito de respeito corresponde 

ao que Boaventura de Sousa Santos denomina de princípio da igualdade ou 

princípio do respeito pela diferença. A luta por um princípio deve ser articulada à 

luta pelo outro, posto que suas realizações são interdependentes. Em outras 

palavras, o princípio da igualdade é importante para que não haja hierarquização 

entre as diversas características dos grupos sociais, para que elas não se 

concretizem em exclusões ou marginalizações. O princípio da diferença, por sua 

vez, assegura que a diversidade humana não seja homogeneizada pelas 

pretensões de igualdade (Santos, 2004, p. 95).  

De acordo a entrevistada Moema Miranda, 

Fórum Social Mundial representava naquele período e naquele 
processo, a afirmação de que existiam forças políticas que se 
organizavam para além dos partidos e que eram forças políticas 
importantes no processo de construção de uma ordem nacional 
e internacional mais democrática. (Moema Miranda) 

 

Devido a essas características, não faria parte da dinâmica do Fórum a 

eleição ou indicação de lideranças ou instâncias de comando, nem a elaboração 

de palavras de ordem, programas de trabalho ou ações políticas. Whitaker afirma 

ainda que inexistiriam hierarquias, tanto entre os organizadores, quanto entre 

estes e os participantes. Esse espírito seria viabilizado por uma determinada 

forma de organização: descentralizada, em rede18 - princípios que teriam sido 

                                                           
18 Referência ao item 8 da Carta de Princípios. 
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herdados dos movimentos de 1968, os quais negavam formas organizativas 

piramidais. Nesse sentido, os organizadores do Fórum seriam facilitadores, cuja 

função seria apenas “prestar um serviço, sem a pretensão de se transformarem 

em comando de um evento coletivo, menos ainda de se tornarem dirigentes das 

iniciativas que nele nasçam” (WHITAKER, 2005, p. 45). Como o espaço do 

Fórum teria sido formulado para ser horizontal, não haveria grupos dirigentes e 

grupos dirigidos19.  

A ideia de que o grupo de facilitadores do FSM seria apenas um prestador 

de serviços remete a uma suposta neutralidade por parte do prestador, visto que, 

nesse tipo de relação, o “cliente” escolhe as características do produto final a ser 

entregue, o qual se molda de acordo com os gostos políticos de quem o irá 

adquirir. Entretanto, como demonstrado na já citada Coletiva de Imprensa, essa 

interpretação sobre a maleabilidade da localização do Fórum no espectro político 

não parece ser consensual e, por vezes, gera algumas rusgas.  

Mauri Cruz afirmou na coletiva de imprensa que a ideia de que o Fórum 

se resume à direita e à esquerda brasileira é risível, uma incompreensão do que 

seria o FSM, uma vez que ele não pertence a um campo ideológico, por ser muito 

plural e complexo. Por sua vez, Rita Freire, também integrante do Conselho 

Internacional, responde que o Fórum Social Mundial se insere no campo da 

esquerda progressista e que apenas dentro desse campo o Fórum não assume 

recortes ideológicos, congregando pessoas das mais variadas posições dentro 

da esquerda. Portanto, não seriam aceitáveis defensores do pensamento 

neoliberal, do fundamentalismo, do conservadorismo e da direita que atentou 

contra as democracias na América Latina. 

Respeitando a ideia da neutralidade do espaço e o princípio da 

horizontalidade, a técnica empregada pelas instâncias organizadoras do Fórum 

para a tomada de decisões é o consenso. A decisão sobre a adoção do 

consenso, tomada pelas oito entidades do primeiro Comitê Organizador, foi 

posteriormente formalizada em um “Acordo Programático”, firmado durante a 

organização da segunda edição do Fórum. Essa regra, que envolve uma grande 

dificuldade em ser implementada, seria distinta da forma habitual de tomada de 

                                                           
19 Referência ao item 6 da Carta de Princípios. 
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decisões no funcionamento corrente das instituições democráticas, 

caracterizada pelas votações e pela formação de maiorias.  

Além da questão da localização do FSM no espectro político, outro ponto 

que levanta controvérsias dentro do Fórum é a proibição à elaboração de 

documentos finais após cada evento ou declarações políticas sobre assuntos da 

conjuntura mundial. Em sua avaliação sobre a edição de 2013 do Fórum, Chico 

Whitaker afirma que, apesar do sucesso do evento, houve diversas críticas, as 

quais seriam ocasionadas por uma incompreensão do caráter do FSM e de sua 

metodologia. A questão da elaboração de documentos seria um desses pontos 

de incompreensão, representando uma rendição ao pensamento único que o 

Fórum busca combater. Nesse sentido, Whitaker ressalta que houve 30 

assembleias auto-organizadas, que produziram diversas declarações, em vez de 

um só documento, a ser tomado como a declaração do Fórum enquanto tal 

(WHITAKER, 2013).  

Ademais, Oded Grajew aponta que, por não tomar posições e não 

elaborar declarações, muitas pessoas consideram que o Conselho Internacional 

é omisso e que o Fórum é improdutivo. Entretanto, para Grajew, essa alegação 

seria falaciosa, uma vez que cada organização é livre para tomar posições. 

Acrescenta, ainda que nenhuma organização pode ter posicionamentos em 

nome de todos os participantes do Fórum, visto que eles acabariam se tornando 

massa de manobra de um movimento, de uma organização ou de um partido, o 

que representaria manipulação e usurpação do poder e ainda repetiria os 

processos que causaram tanto mal à esquerda do século XX, quais sejam, a 

cooptação, o controle e a hierarquização (GRAJEW, 2017).  

Durante uma atividade denominada O Futuro do Fórum, integrante do 

eixo homônimo, na edição de Salvador, Gina Vargas, integrante do Conselho 

Internacional, comentou que pode ser perigoso para o Fórum emitir opiniões 

enquanto um ator político unificado, pois essas opiniões podem ser capturadas 

por interesses diversos aos dos movimentos sociais, além de que haveria um 

problema decisório quanto aos posicionamentos não consensuais. 

Colocar o Fórum como dando uma opinião global frente a 
determinadas perdas de democracia e violações de direitos 
pode converter-se rapidamente em algo que pode ser capturado, 
evidentemente não pelos movimentos, mas por outros tipos de 
interesse. Eu me pergunto se, se escolhe denunciar os Estados 
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Unidos por colocar a embaixada em Jerusalém, talvez haja um 
consenso em relação a isso, mas, por exemplo, se decide 
defender a Nicarágua porque é um país considerado dentro do 
marco progressista, eu como parte do Fórum e do Conselho 
Internacional me oponho profundamente. Tenho certeza de que 
não vai haver consenso. Quem decide? Se decide por votação?  
E o que fazemos aqueles que não estão de acordo em 
determinado tipo de questão? (Gina Vargas) 

 

Pelo que pude observar ao participar da reunião do Conselho 

Internacional que ocorreu logo após o fim da edição de Salvador, a questão da 

emissão de declarações e documentos em nome do Fórum continua a ser um 

debate significativo. Entretanto, o entrevistado Hélio Menezes diz que a ausência 

ou não de uma declaração final seria uma discussão interna às instâncias 

organizativas e que não teria ressonância entre o público participante dos 

eventos Fórum: 

Acho que isso era uma discussão muito interna, caminhos do 
Fórum, para onde o Fórum deve caminhar, será que a gente 
anda perdendo força política com isso... Os movimentos sociais, 
grupos participantes que iam lá para o evento do Fórum mesmo, 
não estavam preocupados, essa não era a preocupação 
primordial deles, se o documento final do Fórum ia estar 
assinado ou não, entende? Acho que eles estavam ligados a 
outras preocupações menos organizativas (Hélio Menezes).  

 

Whitaker relata que, em 2003, a associação francesa Interactions 

organizou uma oficina com o tema “ultrapassar as lógicas da rivalidade e poder: 

um desafio para o Fórum Social Mundial?”. Como resultado da oficina, os 

participantes redigiram um texto, destinado aos participantes do Fórum, 

propondo debates sobre alguns pontos; entre eles, uma declaração mordaz 

dirigida aos movimentos que vinham questionando os métodos do Fórum. O 

ponto 2 do documento afirma:  

A ausência de declaração final é uma garantia de abertura, de 
pluralismo, de diversidade do Fórum. Essa regra está sendo 
cada dia mais distorcida pelo estatuto ambíguo da declaração 
dita ‘dos movimentos sociais’. Podemos nos interrogar sobre a 
realidade democrática da representação desses movimentos, 
cujos líderes são, muito frequentemente, autoproclamados 
(WHITAKER, 2005, p. 112).  
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A declaração a que o documento faz referência é a declaração final da 

Assembleia dos Movimentos Sociais. Ressalta-se que a Carta de Princípios não 

impede que as organizações e suas articulações emitam documentos finais. 

Ademais, os organizadores têm o dever de difundi-los. Entretanto, por diversas 

vezes a grande mídia tomou a declaração da Assembleia dos Movimentos 

Sociais como representativa do conjunto do Fórum, o que já gerou acalorados 

debates nas reuniões do Conselho Internacional sobre o papel desta articulação. 

Ainda em relação à mídia hegemônica, já houve também diversas críticas 

apontando que a ausência de um documento final unificado seria a prova cabal 

da desarticulação e do enfraquecimento do Fórum.  

A existência da Assembleia dos Movimentos Sociais é vista por muitos 

como uma maneira de responder aos desafios impostos pela globalização 

neoliberal de maneira mais direta e concreta. Na visão de alguns comentadores, 

essa função, porém, não caberia ao Fórum, pois seu aspecto mais radical seria 

justamente ser um espaço aberto que facilite a conexão rizomática20 entre 

pessoas, projetos e agendas. Esses encontros, em si, já estariam produzindo 

demandas políticas novas, que não seriam visíveis aos olhos da política 

tradicional. Em outras palavras: há ações concretas resultantes do Fórum, mas 

elas são seus resultados indiretos (BÖHM, 2005).  

Ressoando o debate sobre as capacidades e possibilidades de 

mobilização do FSM, muitas vezes o Fórum é acusado de ser apenas um lugar 

de conversa, que não produz nenhuma ação concreta. Esta acusação gera 

controvérsias entre os organizadores do Fórum, pois desde que a eficácia 

política do evento começou a ser contestada, há discussões cujo cerne está em 

se estabelecer até que ponto o Fórum estaria autorizado a propor ações ou 

declarações sem ferir a Carta de Princípios. Nesse sentido, Mauri Cruz comentou 

na Coletiva de Imprensa:  

 

O grande desafio metodológico do Fórum é ele não ser só um 
espaço pra gente se reunir, trocar experiências, dialogar, 

                                                           
20 O conceito de rizoma é introduzido por Gilles Deleuze e Félix Guattari na obra Mil Platôs, de 
1980. Tal como os nós de uma rede de pesca, os rizomas não representam nem começo nem 
fim, e sim conexões intermediárias e não centralizadas, não controladas por uma unidade 
geradora e transcendente (FERREIRA, 2008).  
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combinar. O grande desafio nosso é a gente conseguir sair daqui 
com algumas agendas comuns e com algumas estratégias 
comuns. Esse é o grande desafio desde o primeiro Fórum. Esse 
fórum está tendo um diferencial em relação aos outros, que eu 
acho que ele vai ter sim um caráter de denúncia, mas ele vai ter 
pari passu o caráter da anunciação. (Mauri Cruz) 

 

A visão apresentada por Mauri Cruz não reflete a posição de todos os 

organizadores e comentadores do Fórum, nem atualmente, nem em seu período 

de consolidação. Para Angelis, por exemplo, o Fórum teria um caráter apenas 

instrumental e intermediário, e esse caráter seria condição para a sua 

continuidade. Portanto, ressalta o autor, não se pode exigir do Fórum mais do 

que ele é, uma vez que transformá-lo em ponta de lança da luta contra o 

neoliberalismo significa fazê-lo abandonar suas verdadeiras funções. Uma 

dessas funções seria a promoção da mudança de comportamentos, uma vez 

que, em sua opinião, as grandes mudanças já teriam se mostrado ineficazes. O 

estabelecimento de prioridades e de um programa político seria desastroso para 

o movimento, pois implicaria substituir o caráter de enxame21 do movimento por 

uma nova burocracia (ANGELIS, 2005). 

Assim, essa questão sobre o caráter e a finalidade do Fórum segue sendo 

bastante controversa dentro do FSM, como aponta Valter Pomar: 

 

Os defensores da visão de que o Fórum não devia ter esse grau 
finalístico, diziam que se o Fórum tivesse esse grau finalístico, 
ele não resistiria. Pode ser. Mas por outro lado, por não ter esse 
espaço finalístico, ele começou a perder potência. E eu fico 
imaginando por qual motivo o FSM estaria impedido 
programaticamente de fazer uma afirmação tão crítica ao 
capitalismo. Qual o problema em termos genéricos? O que 
impedia isso? (Valter Pomar) 
 
 

                                                           
21 A Inteligência de Enxame, conceito emprestado da ciência da computação, “também 
referenciada como Inteligência de Colônias ou Inteligência Coletiva, é um conjunto de técnicas 
baseadas no comportamento coletivo de sistemas auto-organizados, distribuídos, autônomos, 
flexíveis e dinâmicos. Estes sistemas são formados por uma população de agentes 
computacionais simples que possuem a capacidade de perceber e modificar o seu ambiente de 
maneira local. Esta capacidade torna possível a comunicação entre os agentes, que captam as 
mudanças no ambiente geradas pelo comportamento de seus congêneres. Embora não exista 
uma estrutura centralizada de controle que estabelece como os agentes devem se comportar, e 
mesmo não havendo um modelo explícito do ambiente, as interações locais entre os agentes 
geralmente levam ao surgimento de um comportamento global que se aproxima da solução do 
problema” (SERAPIÃO, 2009). 
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Outro pondo polêmico de discussão é que, em se tratando de partidos 

políticos, a Carta de Princípios veda a sua participação na condição de 

organizadores de atividades, bem como a de governos e organizações 

intergovernamentais internacionais. Porém, são permitidas pessoas que 

representem essas entidades, na condição de observadoras do evento, ou 

mesmo como convidados por participantes do Fórum. Na edição de 2018, por 

exemplo, houve uma tenda da Frente Povo Sem Medo, na Universidade Federal 

da Bahia, em que ocorreram atividades com Guilherme Boulos e Sônia 

Guajajara, candidatos à presidência e à vice-presidência, respectivamente, pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Houve também uma atividade no 

Estádio Pituaçu, denominada Plenária em Defesa da Democracia, que contou 

com a presença do ex-presidente Lula, de Manuel Zelaya e de Manuela D’Ávila 

- então candidata à presidência pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) -, bem 

como de diversos políticos locais.  

Ressalta-se, também, que organizações militares ou que empregam a 

violência como método político são proibidas de participar, mesmo como 

observadoras, o que teria gerado situações desconfortáveis com membros do 

movimento zapatista - cujas práticas políticas, inclusive, inspiraram a nova 

cultura política que o Fórum alega implementar. 

Na atividade O Futuro do Fórum, em Salvador, Oded Grajew apresentou 

a questão da participação dos partidos políticos nas instâncias organizativas do 

Fórum como um embate entre dois grupos: um formado pelos partidos (e por 

movimentos sociais, como evidenciado em outro trecho de sua fala) e outro 

composto pela sociedade civil. Esses dois grupos teriam visões políticas 

antagônicas, uma vez o primeiro tentaria capturar o segundo, considerado o 

verdadeiro representante da diversidade e das riquezas das lutas sociais.  

 
Os partidos políticos disseram: “nós somos a dianteira dos 
processos sociais. Vocês têm que estar a serviço de nós, porque 
somente nós podemos combater o neoliberalismo. Nós somos a 
vanguarda, e vocês, sociedade civil, têm que estar a nosso 
serviço, para nos eleger e nos manter no poder. Quando 
estamos no poder, a esquerda na América Latina, se vocês 
fazem a crítica, vocês fazem de acordo com a direita. Vocês da 
sociedade civil têm que estar a nosso serviço”. E na nossa, na 
minha concepção política, o poder tem que estar na sociedade. 
E os partidos políticos e os governos têm que estar a serviço dos 
interesses da sociedade, das pessoas. (Oded Grajew) 
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Entretanto, Whitaker aponta que a exclusão a partidos, governos e 

instituições internacionais não ocorreu por conflitos de visão política como os 

apontados por Oded, mas pelo fato de já disporem de instâncias de encontro e 

articulação. Vários setores da sociedade civil também já contariam com espaços 

de encontro. O diferencial trazido pelo Fórum seria o fato de que que, até seu 

surgimento, o conjunto da sociedade civil não dispunha de um espaço de 

encontro. Essa nova articulação em nível planetário estaria fazendo com que a 

consciência da cidadania ganhasse dimensões mundiais, fazendo nascer um 

novo ator no cenário internacional: a sociedade civil internacional.  

 

2.2. Nuances, matizes e “poréns” do espaço aberto 

 

Como visto na seção anterior, a metodologia do espaço aberto não goza 

de aceitação unânime entre os participantes e os organizadores do Fórum Social 

Mundial. Várias análises apontam elementos de divergência que não 

necessariamente se expressam como um total rechaço ao caráter de espaço 

aberto do Fórum, mas à maneira como ele vem sendo conduzido. Os debates 

em torno da concepção política por trás da metodologia ensejaram diversas 

análises ao longo da história do processo e, assim, surgiram diferentes formas 

de organizar e classificar as divergências.  

Naomi Klein (2001) afirma que as diferentes estratégias para mudar os 

rumos da globalização teriam dividido os participantes em dois blocos diferentes: 

um bloco estaria ligado a partidos políticos e seria afeito à ideia de uma 

organização ou partido internacional. O outro bloco seria composto por forças 

que não estariam ligadas aos círculos políticos mais tradicionais, utilizariam 

ações diretas como método de luta e prefeririam a diversidade à unidade. Angelis 

(2005), por sua vez, afirma que haveria as pessoas “horizontais” e as “verticais”, 

relacionadas a diferentes princípios organizacionais. As primeiras estariam 

ligadas à democracia aberta e à busca por consensos; já as segundas seriam 

regidas por uma estrutura rígida e vertical, cujos objetivos seriam definidos por 

uma cúpula excludente. 
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Chico Whitaker, conforme apontado na seção anterior, divide os 

participantes entre os que almejam um Fórum-espaço e os que almejam o 

Fórum-movimento. Essa divisão também é apresentada, atualmente, pelo 

entrevistado Hélio Menezes, ao mencionar a existência de duas tendências 

conflituosas dentro do Fórum:  

Uma tendência encabeçada pelo Chico Whitaker, que é do 

Fórum como um espaço. Então o Fórum é antes de tudo um 

espaço e não toma decisões por si mesmo. Ou seja, nenhuma 

decisão tomada em um espaço do Fórum receberá o label 

Fórum Social Mundial. Uma outra tendência, uma outra visão do 

Fórum advogava que o Fórum não tinha que ser um espaço, mas 

um movimento. Um movimento dos movimentos. (Hélio 

Menezes) 

Semelhante divisão é feita por Teivo Teivanen (2003), que aponta a 

existência dos membros que defendem o Fórum como uma arena e os que o 

defendem como um ator. Patomäki e Teivainen (2004) enxergam uma clara 

dicotomia entre as ONGs e os movimentos sociais: estes advogam pela emissão 

de declarações e formulação de objetivos políticos comuns, ao passo que 

aquelas seriam receosas em relação a esse tipo de proposta.  

Por outro lado, o entrevistado Damien Hazard discorda da clivagem entre 

movimentos e ONGs, pela dificuldade em atribuir funções estanques tanto aos 

movimentos quanto às ONGs. 

 

Tem muitas ONGs que talvez sejam movimentos sociais. E a 
gente tem que tomar cuidado para não fazer, inclusive, uma 
separação do lado das ONGs e do lado dos movimentos sociais 
ou populares. Não é bem assim. Isso eu acho que é uma forma 
de ver muito simplista, porque tem muitas ONGs que são 
movimentos sociais e populares. (Damien Hazard) 

 
 

Ele acrescenta ainda que, independentemente de como sejam 

classificadas as diferenças de projetos políticos que são debatidas dentro do 

Fórum Social Mundial, essas diferenças são positivas e agregam ao projeto 

original do Fórum:  
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Divergência e diferença entre movimentos é bom. A ideia do 
Fórum quando surgiu foi para justamente se opor ao modelo de 
pensamento único. Para se opor ao modelo de pensamento 
único, você não pode propor outro modelo de pensamento único. 
Então você tem que contestar o pensamento único com um 
modelo de pensamento que nasce da diversidade e dos conflitos 
de opinião. A democracia é muito mais do que a busca do 
consenso, é o conflito das opiniões. (Damien Hazard) 
 

 

Gina Vargas, por sua vez, comentou na atividade O Futuro do Fórum que 

enxerga duas posições de destaque: a defendida por Boaventura de Sousa 

Santos22, segundo a qual o Fórum deve modificar a Carta de Princípios para que 

possa se posicionar frente a temas candentes como as constantes e abundantes 

violações de direitos humanos que ocorrem mundo afora. Para Santos, também 

seria necessário mudar o Conselho Internacional, devido ao fato de ter se 

tornado um órgão meramente burocrático23. Além disso, Vargas marca a posição 

de Whitaker, cuja defesa é a manutenção da Carta de Princípios e da maneira 

atual de organização do Fórum, pois ela já potencializaria as lutas que existem. 

Há também a sua própria posição, segundo a qual, mesmo sem que ocorra uma 

modificação na Carta de Princípios, o Fórum deve mudar para agregar as 

diferentes pautas e sujeitos que emergiram nas lutas internacionais nos últimos 

anos.  

Francine Mestrum, outra integrante do Conselho Internacional, em sua 

fala na mesma atividade, afirma que há o grupo que propõe nenhuma ou poucas 

modificações na estrutura organizativa do Fórum Social Mundial, e o grupo que 

quer politizar o Fórum. Conhecendo as posições políticas da colega de Conselho 

Internacional, Gina Vargas, ao identificar ter sido enquadrada no primeiro grupo, 

intervém e afirma que sua posição também é política, do que se depreende que 

há não somente uma disputa sobre concepções organizativas, mas também uma 

divergência sobre o conceito mesmo de política.  

                                                           
22 Destaca-se que, ao longo da história do Fórum Social Mundial, observa-se uma mudança de 
posicionamento político por parte de Boaventura de Sousa Santos em relação ao processo 
Fórum. Na primeira fase do FSM, Boaventura era um forte entusiasta, e sua obra Fórum Social 
Mundial - Manual de Uso (2004), tornou-se uma das referências de uma visão otimista e elogiosa 
do Fórum. Porém, nos últimos tempos, o sociólogo passou a apontar críticas ferrenhas à maneira 
de se conduzir o processo, afastando-se, assim, das posições mais semelhantes às de Chico 
Whitaker.  
23 As discussões sobre o Conselho Internacional localizam-se no terceiro capítulo da dissertação.  
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Em síntese, são diversas as maneiras de classificar os debates em torno 

da metodologia do espaço aberto, bem como são diversos os pontos de 

clivagem. Entretanto, a maior parte das análises divergentes reconhece uma 

série de novidades políticas implementadas pelo Fórum e propiciadas pelo 

método do espaço aberto.  

Gómez (2005), por exemplo, observa que a novidade do Fórum seria o 

seu potencial de inclusão em relação a estratégias, a escalas de ação e a 

temáticas. Essa novidade surgiria com a mera existência do Fórum, pois em um 

período de hegemonia da ideia de que não haveria alternativas à globalização 

neoliberal e à democracia de mercado, o simples fato de haver um espaço em 

que as forças sociais pudessem se reunir, trocar experiências e se articular, 

visando à construção de um projeto contra hegemônico já representaria, em si, 

o ressurgimento de uma utopia crítica. 

Böhm (2005), por sua vez, sugere que um dos pontos positivos do Fórum 

é o fato de que ele reduziria a lógica tradicional da política ao marco zero, uma 

vez que levaria todos os atores políticos ao mesmo nível, sem privilegiar certos 

grupos ou ideologias. Esta característica do Fórum seria particularmente 

importante em um período em que seria necessário reabrir o espaço para a 

emergência da política e da participação popular. Destaca-se que reduzir as 

diferentes formas de organização e de manifestação da política a um marco zero 

não significa apagar suas histórias constitutivas, mas sim a possibilidade de 

construção de novos laços sociais entre pessoas que, de outra maneira, estariam 

compartimentadas pelo individualismo e pela fragmentação neoliberal.  

Considerando a grande diversidade de sujeitos, lutas e concepções 

políticas presentes no Fórum, a entrevistada Fátima Mello relata que 

 

Ficou um aprendizado muito intenso de conseguir olhar como 
existem milhões de formas de luta que a gente tem que 
aprender. Não só aprender com a diversidade, mas saber, 
principalmente, encontrar os espaços de convergência dessas 
lutas. Depois de ter participado da construção do Fórum, eu 
nunca mais consegui fazer nada sem pensar em buscar beber 
nas outras lutas, junto com as outras forças, a força necessária 
para construir as lutas. (Fátima Mello) 

 

Nicholson e Egireun (2004) e Gómez (2005) afirmam que, ainda que haja 

reconhecimento do caráter aberto do Fórum como um fator de inclusão e de 
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integração de uma pluralidade de movimentos sociais, a experiência evidenciou 

o fato de haver movimentos sociais que não estão totalmente de acordo com a 

forma de trabalho do FSM. Entre a primeira vez em Porto Alegre (2001) e a 

mudança para Mumbai (2004), teria havido diversos espaços para fazer a crítica  

ao modelo neoliberal, mas pouco se teria avançado em relação a isso, de modo 

que haveria um déficit em relação à formulação de estratégias e à elaboração de 

alternativas, partindo dos processos de lutas concretas dos próprios movimentos 

sociais.  

O avanço nas formulações seria necessário para o não esgotamento do 

Fórum “em uma fórmula repetitiva” (NICHOLSON e EGIREUN, 2004, p. 27) e 

para que os processos estivessem estreitamente vinculados com a dinâmica real 

das lutas sociais. Os autores fazem uma importante ressalva e afirmam se tratar 

de fazer do Fórum um espaço deliberativo ou uma reunião de sábios, mas que, 

a partir de seu caráter aberto e plural, inicie uma reflexão sobre os problemas 

enfrentados pelos movimentos, de modo a avançar na construção de alternativas 

ao neoliberalismo e às guerras. 

Como sugere Cassen (2003), seria necessária a elaboração de 

plataformas com propostas que funcionem como um “Consenso de Porto 

Alegre”. Nesse sentido, as divergências e clivagens não implicariam na 

impossibilidade de ações práticas, desde que os pontos de união fossem mais 

relevantes do que as divisões. Emir Sader (2009) aponta a existência de um 

enorme contraste entre os obstáculos do Conselho Internacional em elaborar 

convergências e estratégias comuns, e a evidencia do avanço contínuo da 

globalização neoliberal. Dessa forma, o Fórum teria passado por um processo 

de expansão bem-sucedida, mas que, não tendo vitórias tangíveis, ocorreria 

uma multiplicação de questionamentos a seu imobilismo estratégico e à sua 

impotência política.  

Semelhante posição foi sustentada por Francine Mestrum durante a 

participação na atividade O Futuro do Fórum. Na ocasião, Mestrum acrestou que 

a maior parte das atividades do Fórum são de mobilização e não de elaboração 

de estratégias, no sentido de que o primeiro tipo de proposta teria a função de 

despertar sujeitos para determinadas pautas, enquanto o segundo tipo cumpriria 

o papel de elaborar planos e estratégias para fazer frente aos desafios 

identificados e expostos nas mobilizações. 
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Praticamente não há nenhuma convergência. Precisamos de um 
mínimo de organização para unir as pessoas no Fórum. 
Encorajá-las a construir convergências e a construir 
convergências entre esse Fórum e o próximo. Eu penso que se 
nós quisermos que o Fórum exista politicamente, nós 
precisamos de um mínimo de organização. Há outra coisa que 
eu gostaria de dizer: olhem o programa. Eu quero saber, Oded, 
Chico, Gina, Teivo, vocês leram as 112 páginas do programa? 
Oitenta por cento das atividades são de mobilização, não são 
eventos para alternativas, não são eventos estratégicos. 
(Francine Mestrum)  

 

Para Fátima Mello (2004), as inovações trazidas pelo Fórum – a 

pluralidade e a sua característica de ser um espaço sem poder de deliberação –  

seriam formas radicalmente novas e, por isso, mereceriam constante reflexão, 

uma vez que urgiria pensar sempre na melhor mediação entre a característica 

de espaço aberto e a expectativa da tomada de iniciativas que pudessem 

interferir na correlação de forças24 e contribuir de forma mais direta para a 

transformação social. 

Nesse sentido, o Fórum deveria ser uma referência para as lutas locais e 

cotidianas dos movimentos e ativistas e, para que siga sendo essa referência, é 

 

Crucial que sejamos capazes de incorporar de forma mais 
consistente os processos gerados pelos FSMs regionais. Eles 
aproximam o FSM das agendas locais e contribuem para moldar 
e enriquecer o FSM com as agendas dos movimentos em cada 
região do mundo (MELLO, 2004, p. 8).  

 

Na visão de Emir Sader (2006), o Fórum Social Mundial seria o espaço 

mais importante para a elaboração de uma estratégia e de um modelo de 

superação do neoliberalismo. Um de seus problemas, porém, seria o fato de sua 

força não ser traduzida em força organizativa, o que é ainda mais grave em um 

cenário de que os partidos tradicionais não possuem entrada com a nova 

geração.  

                                                           
24 A expressão “correlação de forças”, desenvolvida por Lenin, refere-se à capacidade ou à força 
que um grupo social tem para impor seus interesses em determinada conjuntura. Por ser uma 
correlação, essa capacidade depende, relativamente, da capacidade dos outros grupos de fazer 
ou não o mesmo (HARNECKER, 1985). 
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Jorge Durão (2004) observa que, frente à enorme diversidade de atores 

e estratégias presentes no Fórum, coloca-se a realidade de que o Fórum ainda 

teria que lidar por bastante tempo com “uma inevitável cacofonia política e 

ideológica” (DURÃO, 2004, p. 10), ao mesmo tempo em que teria que lidar com 

críticas a essa aparentemente inesgotável força centrífuga, que pulverizaria cada 

vez mais os eixos e as pautas do Fórum. Patomaki e Teivainen (2004) 

perguntam-se se seria possível fazer algo além de reunir uma miríade de 

indivíduos em torno de trocas e debates, ou mesmo se as organizações da 

sociedade civil transnacional conseguiriam empreender alguma ação para tornar 

concreto o outro mundo possível.  

Para Codas (2004), o primeiro período do Fórum Social Mundial teria sido 

de reorganização programática das esquerdas, mas sem sínteses, fato que se 

expressa no método do Fórum, de visibilizar as diferenças sem hierarquizá-las. 

Porém, alguns anos após seu surgimento, o Fórum teria passado a incentivar as 

convergências. Entretanto, a necessidade de formulação de programas estaria 

se tornando mais urgente, uma vez que a crise do programa neoliberal teria 

levado diversos de seus expoentes a realizarem “autocríticas” sobre esse 

programa. Assim, passou a existir uma série de iniciativas que tentariam fazer 

uma ponte entre as preocupações desses ideólogos e as preocupações 

“sociais”, em busca “soluções comuns”. Diante dos perigos da cooptação, seria 

urgente que a esquerda tivesse uma resposta.  

Para que fosse possível a elaboração de programas políticos e planos de 

ação, o Fórum Social Mundial deveria ser capaz de emitir declarações e formular 

conclusões que representassem sínteses dos debates e fossem amplamente 

veiculadas. Entretanto, para isso ocorrer, seria necessário superar a barreira 

colocada pela interdição à elaboração de documentos em nome do Fórum. Esse 

se tornou um dos principais pontos de divergência em relação à metodologia do 

espaço aberto. Tal divergência já fora expressa na primeira edição do Fórum, 

quando uma centena de movimentos encabeçados por MST, ATTAC e CUT 

lançaram um documento denominado “apelo para a mobilização”, conclamando 

os movimentos sociais para as lutas de rua e para a elaboração de um programa 

político. Esse documento teria causado uma crise no Comitê Organizativo 

Brasileiro, e Whitaker teria afirmado que, para essas organizações, a Carta de 
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Princípios seria apenas um documento provisório que elas ainda almejavam 

adaptar para que mais bem se moldasse às suas bandeiras e formas de luta.  

O ponto 6 da Carta de Princípios apresenta uma interdição a que se 

tomem decisões em nome do Fórum. Assim, os participantes não devem votar, 

fazer uma declaração ou tomar uma decisão enquanto Fórum em si, mas apenas 

enquanto membros de suas organizações, instituições ou coletivos. Em outras 

palavras, a ideia que vigora no FSM é a de que quaisquer projetos políticos que 

extrapolem o escopo da Carta de Princípios devem ficar a cargo dos movimentos 

que o compõem e não do Fórum em si. Entretanto, há muitos atores almejando 

o engajamento do FSM como um movimento social que poderia alterar o curso 

da globalização.  

Nesse sentido, a questão “do que é” e “para que serve” o Fórum, tem 

aparecido com constância e de forma pública desde pelo menos a edição de 

Mumbai. Em 2004, vários eventos da programação tinham por objetivo discutir, 

sob um viés crítico, se o Fórum poderia continuar crescendo indefinidamente ou 

se teria chegado o tempo de transformá-lo em uma organização política capaz 

de canalizar as vontades políticas expressas nos encontros. O evento 

organizado pelo Network Institute for Global Democratization (NIGD) foi um 

desses exemplos em que foi discutida a condução do espaço aberto, uma vez 

que o processo do Fórum estaria sendo pouco crítico e pouco se teria refletido 

sobre isso e sobre seu futuro.  

Ainda nesse evento, diversas vozes foram expressas, carregando vários 

pontos de vista. Chico Whitaker, por exemplo, sendo um dos mais expressivos 

porta-vozes da concepção do Fórum como um espaço aberto, teria alertado o 

público sobre os perigos de se cair no que ele considera como dois extremos: o 

vanguardismo leninista ou a dispersão absoluta. Em contraposição a Whitaker, 

Jai Sen teria afirmado que o Fórum não é genuinamente aberto, uma vez que 

até seu programa mínimo excluiria vários indivíduos e questões. Immanuel 

Wallerstein, por sua vez, teria criticado o déficit democrático dentro do Fórum, 

mas não a concepção de espaço aberto. Em sua visão, o Fórum tomaria 

decisões a todo momento, a exemplo da decisão de fazer o evento em Mumbai. 

O problema estaria, então, no fato de que apenas uma centena de pessoas do 

Conselho Internacional tomariam as decisões, enquanto todos os outros 

participantes apenas as acatariam (PATOMÄKI e TEIVEINEN, 2004).  
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Uma das razões para a relutância em emitir posicionamentos políticos, 

afirma Teivainen (2003b), seria o fato de que o Fórum não disporia de 

procedimentos internos para a formação democrática de vontades coletivas. O 

entrevistado Valter Pomar apresenta uma visão semelhante à de Teivo 

Teivainen e aponta que é possível ao Fórum elaborar uma plataforma de ação, 

advinda de processos decisórios pensados para abarcar as peculiaridades do 

FSM: 

Mesmo sendo um espaço totalmente de diversidade, mesmo 

sendo baseado no consenso progressivo, você não precisa ter 

votação no sentido de maiorias e minorias, mas você consegue 

construir uma plataforma de ação. Às vezes quando a gente fala 

disso algumas pessoas reagem dizendo “não, mas o FSM não é 

um partido político”. É verdade. Portanto as regras pelas quais o 

Fórum elaboraria uma plataforma de ação não são as mesmas 

que um partido adotaria. E também você não pode adotar as 

mesmas regras no âmbito de um movimento social, porque um 

movimento social implica em pessoas que pelo menos em algum 

aspecto são homogêneas. Portanto as regras pelas quais um 

espaço desse tipo chegaria a certos consensos, a um plano de 

ação também não são as mesmas que vigorariam em um 

momento social. Seriam outras regras, e teriam que ser criadas. 

(Valter Pomar) 

 

Ao longo da história do FSM, a Assembleia dos Movimentos Sociais - uma 

das iniciativas mais controversas dentro do Fórum - acabou por reunir grande 

parte dos movimentos e organizações a favor da tomada de posição e da 

emissão de declarações políticas, ainda que o motivo de sua criação não tenha 

sido apenas a interdição a declarações imposta pela Carta de Princípios. Durante 

a entrevista, Gustavo Codas relatou que, em outubro de 2000, meses antes da 

realização da primeira edição do FSM, representantes da CUT e do MST 

reuniram-se para discutir uma ideia que estava circulando em várias redes, de 

realizar no FSM uma atividade conhecida como Assembleia dos Movimentos 

Sociais.  
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O objetivo dessa Assembleia, convocada por organizações nacionais e 

internacionais, seria o de identificar visões políticas comuns e articular uma 

agenda mundial comum de mobilizações. Em texto, o autor aponta que um dos 

momentos de maior ressonância dessa iniciativa teria sido a convocação, no 

Fórum Social Europeu de 2002 e no FSM de 2003, de uma rodada de 

manifestações globais contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e seus 

aliados, que ocorreu em 15 de fevereiro de 2003 e teve uma participação 

massiva em vários países (CODAS, 2013).  

Quando questionada, em entrevista, sobre o papel da Assembleia dos 

Movimentos Sociais, Fátima Mello destaca:  

 
Eu acho que foi crucial. Crucial porque ela era o núcleo orgânico 
dentro daquela diversidade muito fragmentadora. A assembleia 
era capaz de dar quase que uma coluna vertebral para o Fórum, 
por ter ali uma construção mais orgânica, então eu acho que foi 
crucial. (Fátima Mello)  

 

Valter Pomar expressa posição semelhante ao afirmar que 

 

A Assembleia dos Movimentos Sociais era o espaço mais 
representativo de todos aqueles que encaravam o Fórum Social 
Mundial não apenas como uma assembleia, ou como múltiplas 
assembleias, mas como um espaço de articulação, de 
elaboração de um plano de ação. O Fórum Social Mundial reunia 
uma energia enorme, que era estruturalmente dispersa. (Valter 
Pomar) 

 

Patomäki e Teivenen (2004) também observam que a Assembleia dos 

Movimentos sociais teria sido a mais expressiva tentativa de ir além da limitação 

auto imposta pela Carta de Princípios. Contudo, a existência da Assembleia 

ensejou diversas polêmicas. Whitaker é citado pelos autores com um dos 

principais críticos, pois teria receio de que as declarações da Assembleia fossem 

tomadas pela mídia e pelo público como sendo declarações oficiais do Fórum, o 

que iria contra a Carta de Princípios. 

Gustavo Codas relata em entrevista que havia também um grupo de 

pessoas, com posições semelhantes às de Chico Whitaker, que enxergavam na 

Assembleia dos Movimentos Sociais, a tentativa de se criar uma nova 

Internacional, já que participavam da assembleia muitos militantes ligados a 

correntes políticas marxistas. Esse rumor teria ficado ainda mais intenso quando 
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Michael Löwy lançou um texto em que afirmou, em um exercício retórico, que o 

FSM seria a Internacional do século XXI (LÖWY, 2004).  

Destaca-se que a reflexão sobre o próprio Fórum e sua relação com os 

movimentos sociais, que já vinha sendo feita pelo Conselho Internacional, 

adquiriu projeção pública no Fórum Social Europeu de 2004 e também no FSM 

de Mumbai (NICHOLSON e EGIREUN, 2004). Esse debate faria parte de uma 

reflexão sobre como gerar, a partir da crítica ao neoliberalismo, espaços amplos 

de inclusão, mas que também servissem para avançar na elaboração de 

estratégias e alternativas ao projeto neoliberal, fazendo, desse modo, com que 

o Fórum fosse um instrumento útil para a articulação de movimentos e de lutas. 

Além disso, colocam os autores,  

 

O FSM só tem sentido e futuro na medida em que se alimente 
das lutas contra a globalização neoliberal e sirva de alento às 
mesmas, permitindo combinar no seu interior espaços não 
deliberativos, como as conferências, seminários, painéis, etc., 
com outros mais resolutivos como são os auto-organizados 
dentro do Fórum pelos diversos movimentos sociais 
(NICHOLSON e EGIREUN, 2004, p. 27).  

 

Cumpre notar que além da Assembleia dos Movimentos Sociais houve, 

no Fórum, outras tentativas de produzir convergências e agendas de ação e luta. 

Algumas dessas iniciativas faziam parte da programação oficial do evento; ou 

seja, não era auto-organizadas, propostas por organizações participantes, e sim, 

pelo próprio coletivo encarregado da organização do Fórum. Como aponta o 

entrevistado Hélio Menezes, em 2009 foi criada a Assembleia das Assembleias, 

a ser realizada no último dia da programação do Fórum. Ao longo do evento, 

cada eixo fazia sua própria assembleia temática, da qual resultava um 

documento de resoluções. Todos esses documentos eram, por fim, reunidos na 

Assembleia das Assembleias.  

Menezes aponta que  

 

Esses documentos eram a força e a fraqueza do Fórum, porque 
pautavam uma série de lutas pro próximo um ano, dois, que iam 
ser implementadas no campo da luta social, mas eram 
expurgadas do rótulo Fórum. Tirava-se delas a origem das 
discussões, que foi o Fórum Social Mundial. (Hélio Menezes) 
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Além disso, aponta o entrevistado, a Assembleia das Assembleias seria 

uma tentativa de conciliar as duas posições antagônicas existentes nas 

instâncias políticas e organizativas: manter o Fórum como um espaço ou 

transformá-lo em um movimento. Para Menezes, o funcionamento dessa 

atividade teve sucesso enquanto atividade em si, mas não como negociação, 

conciliação de posições.  

 

Mantém-se a estrutura à la Chico Whitaker, à la Fórum como 
espaço, onde cada um toma suas decisões e divulga pro mundo 
seus documentos assinados por aqueles movimentos sociais e 
ONGs e não pelo Fórum. Mas esses documentos eram 
rediscutidos na Assembleia das Assembleias. E na Assembleia 
das Assembleias, reuniam-se todos esses manifestos e 
construía-se uma espécie de documento único, que era um 
compilado. Era um modo do Fórum tomar posição e assinar 
pelas discussões que foram realizadas? Sim e não. Não, porque 
não está assinando. Mas como esses documentos eram 
retrabalhados, rediscutidos na Assembleia das Assembleias e 
compilados em um único documento que era o Fórum dando 
visibilidade, aquilo virava de alguma maneira autoria do Fórum. 
(Hélio Menezes) 

  

No ano de 2015, em Túnis, a Assembleia das Assembleias passou a ser 

nomeada de Convergência das Convergências. Para o entrevistado Damien 

Hazard, esse modelo não teria funcionado adequadamente, porque a 

metodologia não seria correta.  

 

Cada grupo veio falar dentro de um espaço inadequado, 
retangular. O espaço é importante, porque o espaço é político 
também. Então tinha uma sala retangular, muito comprida, no 
fundo uma pessoa com microfone, todo mundo sentado e 
ouvindo o que a pessoa estava falando. Vinha um grupo, depois 
o outro, então foram quatro horas de fala, com uma centralidade 
só. Na realidade ninguém ficou as quatro horas, ninguém 
escutou. No final, você queria tirar uma agenda pós-Fórum. 
Tinha uma agenda, mas nunca foi disseminada, nunca foi 
divulgada. Ficou no site, nunca teve continuidade. Então a 
convergência das convergências nunca deu certo. (Damien 
Hazard) 

 

Como se pode perceber, apesar do mantimento de alguns padrões e 

linhas mestras, a metodologia do Fórum Social Mundial não é estanque e, em 

certa medida, está aberta a modificações. Nesse sentido, na edição de 2018, 

houve dois espaços diferentes para a apresentação de convergências e 
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calendários de ação, o que talvez reflita a constatação do entrevistado Hélio 

Menezes de que a Assembleia das Assembleias (e posteriormente a 

Convergência das Convergências), enquanto espaço único de confluência, não 

teria funcionado como uma forma de conciliar distintas posições político-

organizativas. Assim, na edição de Salvador, ocorreu, no penúltimo dia, a 

Assembleia Mundial dos Povos, Movimentos e Territórios em Resistências e, no 

último dia, ocorreu a Ágora dos Futuros.  

A entrevistada Rita Freire, no entanto, apresenta um posicionamento 

diverso quanto à existência de dois espaços de convergência: 

 

Antes dela (Assembleia Mundial dos Povos, Movimentos e 
Territórios em Resistências) teve Assembleia dos Movimentos 
Sociais. E de certa forma, a Assembleia (dos Movimentos 
Sociais) centralizava o chamado pras lutas, centralizava um 
documento. E a Ágora25, que abria possibilidades de luta. Elas 
foram tratadas, enquanto se construía, como propostas 
antagônicas. E como esse Fórum foi feito no Brasil, com a 
criatividade brasileira e também a generosidade, as 
organizações brasileiras achavam as duas muito legais. Qual o 
problema de ter as duas coisas? (Rita Freire) 

 

A Assembleia Mundial dos Povos, Movimentos e Territórios em 

Resistências ocorreu de maneira centralizada, em um ginásio, com a presença 

de uma mesa para organizar os trabalhos e um espírito semelhante ao da 

Assembleia dos Movimentos Sociais. Algumas das atividades realizadas ao 

longo da semana resultaram declarações conclusivas, que foram lidas durante 

essa atividade. Enquanto as declarações eram lidas, a mesa diretora 

sistematizava informações que, ao fim, foram reunidas em um documento em 

que se elencavam dez pontos de luta para o período até o próximo Fórum. A 

orientação inicial é que cada declaração fosse elaborada em torno de três 

perguntas orientadoras: o que nos faz resistir? Quais as alternativas para superar 

as opressões? Como colocar as alternativas em prática? 

Tendo comparecido a esse espaço, minha impressão é que, assim como 

o modelo de Convergência das Convergências não teria funcionado, o da 

                                                           
25 A Ágora foi criada na edição de 2016 e conformou-se como um espaço em os participantes do 
Fórum poderiam apresentar suas ideia e sínteses de diversas maneiras. Seu formato era mais 
aberto que o da Assembleia dos Movimentos Sociais ou da Convergência das Convergências 
porque não possuía o compromisso de elaborar linhas políticas ou reunir resoluções.  
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Assembleia Mundial dos Povos, Movimentos e Territórios em Resistências 

tampouco teria. O pequeno número de participantes ficou disperso no grande 

ginásio do Sindicato dos Bancários de Salvador; aqui, a palavra “disperso” é 

utilizada tanto em termos espaciais quanto para evidenciar a falta de atenção 

dos participantes. Além disso, havia na Assembleia poucos membros do 

Conselho Internacional, a maioria dos quais não permaneceu na atividade até o 

fim.  

Edson França, membro do Comitê Facilitador Baiano, afirmou, durante a 

reunião do Conselho Internacional, que falta ao Fórum uma capacidade de 

estabelecer diálogos com quem não está participando dele, uma vez que o 

evento seria um grande colóquio, com muita conversa, que não gera lutas 

concretas: “a nossa assembleia de movimentos sociais26, a meu ver, foi uma 

perda de tempo. Passamos horas e horas nos ouvindo para nada. Saímos do 

zero de lá. Amanhã, o que eu vou dizer pras pessoas?” (Edson França) 

Já a Ágora dos Futuros, que teve uma primeira experiência em Montreal, 

com o nome de Ágora das Iniciativas, estaria relacionada, segundo Rita Freire, 

com a decisão do Conselho Internacional de valorizar as iniciativas nascidas no 

âmbito do Fórum Social Mundial. A proposta da Ágora era a de que cada 

indivíduo ou grupo expressasse sua luta da maneira desejada, fosse ela escrita 

em um papel, fosse por meio de uma performance artística, guiando-se por três 

perguntas – as mesmas que guiaram a elaboração dos documentos da 

Assembleia. Um dos resultados desse espaço foi a elaboração de um calendário. 

Para a entrevistada Rita Freire, 

 
A Ágora foi uma inovação permitindo que o desfecho de todas 
as atividades fosse você se juntar com a sua forma de expressar 
a sua atividade, e você construir, dialogar, ou acenar, ou 
anunciar como você vai tocá-la da forma como você achasse. 
(Rita Freire) 

 

Conforme aponta o entrevistado Damien Hazard, a Ágora dos Futuros foi 

um processo que começou antes da edição de 2018 do Fórum, com a 

possibilidade de proposição de agendas e projetos em uma área do site 

                                                           
26 Ainda que a Assembleia dos Movimentos Sociais não tenha sido diretamente transformada na 
Assembleia Mundial dos Povos, Movimentos e Territórios em Resistências, percebe-se uma forte 
ligação política entre elas, tanto que as nomenclaturas foram, por vezes, utilizadas de maneira 
intercambiável.  
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OpenFSM dedicada a esse fim. Muitas pessoas pareciam não acreditar na 

realização da Ágora, mas teriam mudado de opinião após a atividade, o que se 

confirma pela quantidade de avaliações positivas expressas na reunião de 

balanço do Conselho Internacional. De fato, constatei que, ao longo da semana 

de evento, um único indivíduo parecia estar encarregado de divulgar a Ágora dos 

Futuros. Pierre George, da Cáritas francesa, era frequentemente visto nos 

espaços da Universidade Federal da Bahia distribuindo panfletos sobre a 

atividade. Ele também foi o único a mencioná-la na roda de conversa O Futuro 

do Fórum, integrante do eixo homônimo, da qual também participaram diversos 

outros membros do Conselho Internacional.  

Em suma, a discussão que acompanha o Fórum desde a primeira edição 

sobre a necessidade de agregar a enorme diversidade de sujeitos e pautas e 

intencionalizá-las em lutas unificadas parece estar longe de ser resolvida, o que 

se depreende por meio das análises dos vários modelos de ágoras e 

assembleias que vêm sendo testados. Se, no início do processo-Fórum, a 

urgência da centralização de uma plataforma de ação era canalizada pela 

Assembleia dos Movimentos Sociais, atualmente essa questão parece ter mais 

nuances.  

Anteriormente, era mais simples identificar uma divisão entre os que eram 

favoráveis e os que eram contrários à emissão de declarações e agendas de 

lutas, o que já não se verifica atualmente, visto que os membros do Conselho 

Internacional que poderiam ser identificados como pertencentes ao segundo 

grupo também têm tentado estabelecer espaços propositivos, onde se pensem 

alternativas à globalização neoliberal. 

 Após a edição de 2018, essa questão ainda permanece em aberto, uma 

vez que a ideia de ter um espaço centralizado (Assembleia Mundial dos Povos, 

Movimentos e Territórios em Resistências) e um descrito como descentralizado 

(Ágora dos Futuros) está em um equilíbrio instável, dado que esses espaços 

ainda parecem protótipos em teste.  

Outra questão que tampouco está equacionada é a relação do FSM com 

partidos e com representantes de governos, apesar da relação intensa com o 

Partido dos Trabalhadores (PT) que se verificou entre os primeiros 

organizadores do Fórum. A interdição à participação dos partidos aconteceu em 
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um segundo momento do FSM, posto que o PT participou ativamente das 

reuniões de articulação do que viria a se configurar como Fórum Social Mundial.  

O entrevistado Hélio Menezes afirma o seguinte: 

 

Internamente, no Brasil, eu acho difícil desvincular tudo o que foi 
o processo de eleição do executivo do PT dos processos do 
Fórum Social Mundial. Estavam casados um com o outro. 
Casadíssimos um com o outro. Foi necessário o PT na 
presidência para fortalecer o Fórum, assim como no Fórum foi 
em boa maneira articulada a eleição do PT pro executivo. Eu 
acho que uma história fiel do que foi o processo de campanha 
de chegar o PT no poder, uma história a ser contada, 
necessariamente vai ter que passar pelo Fórum Social Mundial. 
(Hélio Menezes) 

 

A interpretação de Gustavo Codas é de que a essa impossibilidade da 

participação partidária no FSM ocorreu mais por comodidade do que por uma 

formulação política deliberada, visto que seria difícil conciliar as agendas da 

“sociedade civil”, preocupada em buscar formular alternativas à globalização 

neoliberal, com as dos partidos, cujo objetivo seria chegar ao poder. Assim, o 

Fórum definiu-se como um espaço exclusivo da sociedade civil. Essa saída, por 

mais necessária que fosse naquele período, não ajudaria a esquerda a sair de 

seu impasse estratégico27, uma vez que seria preciso, nas palavras do autor, 

não apenas “politizar a sociedade civil” mas também “desoligarquizar a política 

(institucional)” (CODAS, 2007).  

Em entrevista a Marco Aurélio Weissheimer, realizada no Fórum de 

Caracas, em 2006, Teivo Teivainen afirmou ser necessário ao Fórum superar a 

despolitização gerada ao se reiterar que outro mundo é possível, sem pensar em 

como será esse mundo e como alcançá-lo. Nesse sentido, a resposta precisa ir 

além da esfera da sociedade civil, que é um conceito despolitizado, bem como 

superar a dicotomia absoluta entre movimentos sociais e partidos. Essa 

dicotomia sustenta-se na ideia de que o FSM representaria uma nova cultura 

política; entretanto, a dicotomia seria artificial, visto que haveria partidos que 

atuam como movimentos sociais, e movimentos que, de tão burocratizados e 

hierarquizados, mais se parecem com os partidos do século XX. Para mudar o 

                                                           
27 O impasse estratégico a que se refere Codas é o impasse resultante da desorganização 
programática da esquerda em decorrência da dissolução da União Soviética e do fim do 
socialismo real.  
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mundo, portanto, urgiria superar a dicotomia absoluta entre sociedade civil e 

partidos (TEIVAINEN, 2006). 

A questão da “sociedade civil” também é abordada por Jai Sen (2013). Na 

opinião do autor, esse termo, utilizado para se referir genericamente aos setores 

sociais que não fazem parte dos governos, pode reforçar divisões estruturais nas 

sociedades, uma vez que seria frequente que grupos dominantes arrogassem 

para si o adjetivo de “civil”, construindo uma imagem positiva em torno dessa 

característica, ao passo que setores marginalizados seriam muitas vezes vistos 

como “não civis”. Essa diferença de valoração, na visão de Sen, pode abrir 

margem para que a sociedade civil assuma um suposto dever histórico de 

desenvolver o mundo não civilizado. Tal questão é particularmente importante 

para o Fórum Social Mundial, porquanto se constitui como um espaço de 

encontro para entidades e movimentos da sociedade civil global.28  

 Além disso, Fatima Mello (2017) afirma que há muitas lutas, 

especialmente no Norte Global, que estão se articulando em dinâmicas 

partidárias. Como exemplo, Mello cita a candidatura socialista de Bernie 

Sanders, nos Estados Unidos, a criação do partido Podemos, na Espanha, e a 

rearticulação do Partido Trabalhista do Reino Unido, empreendida por Jeremy 

Corbin. Esses processos não estariam encontrando eco no Fórum Social 

Mundial, considerando a sua dificuldade em lidar com partidos políticos. Mello 

também aponta que a interdição a partidos seria uma das controvérsias que 

possuíam sentido nas primeiras edições do FSM, mas já não teriam mais razão 

de ser. Seria necessário, então, incorporar as discussões sobre como se dá a 

governabilidade quando há partidos progressistas no governo, ainda mais 

considerando o retrocesso político que assola países que passaram por esse 

tipo de experiência, a exemplo do Brasil.   

 Também se observa que as decisões concernentes à relação com 

entidades governamentais nacionais e com as intergovernamentais não seriam 

coerentes entre si. Ao longo do tempo, algumas agências da Organização das 

Nações Unidas (ONU) estiveram ativamente envolvidas na organização de 

atividades, principalmente as relacionadas às pautas de gênero, enquanto a 

linha oficial seria de que órgãos intergovernamentais não poderiam participar. O 

                                                           
28 Item 1 da Carta de Princípios.  
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entrevistado Valter Pomar observa uma contradição entre o critério de 

participação de parlamentares e o de partidos políticos:  

 

Quando esse debate foi instalado, um dos aspectos que se fazia 

presente nesse debate era o fato de que o Fórum Social Mundial 

aceitava fazer eventos com parlamentares, mas não aceitava 

fazer eventos formalmente com partidos políticos, o que a gente 

sempre achou uma coisa exótica e hipócrita, embora, na minha 

opinião pessoal, fizesse todo sentido do mundo, do ponto de 

vista das concepções de uma parte dos integrantes de ONGs 

que animava o Fórum. Na cabeça deles o Estado era uma coisa 

difícil de entender.  Era uma concepção cuja principal expressão 

que eu conheça, aqui no Brasil, é o Chico Whitaker. É, digamos 

assim, o ideólogo dessa visão de mundo onde os partidos não 

cabem. Uma visão de democracia estranha, no meu ponto de 

vista.  (Valter Pomar) 

 

É possível afirmar que não apenas a relação com a democracia 

institucional vem acalorando debates no Fórum ao longo do tempo, mas também 

sua democracia interna. Naomi Klein (2001) aponta que, por um lado, o Fórum 

seria um evento extremamente aberto, que poderia ser assistido por quem 

quisesse e onde qualquer grupo poderia apresentar uma oficina. Por outro lado, 

enquanto havia várias oficinas sendo realizadas simultaneamente, os eventos 

centrais29 reuniam mais de mil participantes, que assistiam às intervenções de 

famosos intelectuais e políticos. Ademais, “a estrutura organizacional do Fórum 

era tão apagada que era praticamente impossível se descobrir como as decisões 

eram tomadas e quais seriam os meios para questionar essas decisões. Não 

havia plenárias abertas e nem a chance de se votar uma estrutura para futuros 

encontros” (KLEIN, 2001). 

A entrevistada Maíra Junqueira apresenta um incômodo semelhante com 

relação aos espaços de poder dentro do Fórum. No roteiro das entrevistas, há 

uma parte em que eu apresento a possibilidade de que haja uma troca de papéis 

e que os entrevistados perguntem, não necessariamente a mim, algo sobre o 

Fórum. Maíra respondeu: 

As negociações políticas mais “assim” (fechadas), ninguém 
escutava. Então pra secretaria em si, o staff, sempre era muita 

                                                           
29 Esses eventos centrais eram organizados pelo Comitê Organizador do local onde a edição do 
Fórum ocorria. Começaram a perder centralidade em 2004, em Mumbai, e foram abolidos a partir 
de 2005.  
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curiosidade sobre quais eram os debates reais que estavam 
colocados. Eles nunca foram muito claros, nunca ninguém ficou 
sabendo. Claro, você fica sabendo o que todo mundo fica 
sabendo, mas quais eram as reais questões que naquele 
momento existiam, era muito pouco transparente. Então 
entender melhor quais que eram as disputas políticas daquela 
época é uma pergunta que eu gostaria de fazer. (Maíra 
Junqueira) 

 

Nicholson e Egireun (2004) também apresentam uma reflexão sobre as 

estruturas do Fórum, e afirmam que deveriam ser criados espaços de 

participação democrática, tanto no que diz respeito ao futuro do Fórum, quanto 

no que tange às decisões práticas sobre a realização dos eventos. No Fórum, 

afirmam os autores,  

Há um contrassenso, qual seja, que os movimentos sociais 
constituam a coluna vertebral do Fórum e, ao mesmo tempo, 
salvo algumas redes e movimentos muito concretos (Via 
Campesina, Marcha Mundial das Mulheres30, CUT) estejam tão 
à margem destes processos de reflexão e tomada de decisões 
(NICHOLSON e EGIREUN, 2004, p. 29).  

 

Ainda em relação às estruturas internas de tomada de decisão, a 

pesquisadora Ana Elise Correa afirma, em 2012, que após a realização de seis 

edições no Brasil, seria possível observar, na organização do Fórum, um 

processo de hegemonização de alguns grupos em relação a outros. Essa 

hegemonização seria empreendida por organizações que representam setores 

das classes médias, como ABONG, Cives e CBJP, ao passo que movimentos 

populares como CUT e MST estariam sendo relegados a um espaço secundário. 

Em uma posição ambígua, tendendo ora para um lado, ora para o outro, estariam 

ATTAC e IBASE.  Esse processo representaria uma divisão de posicionamentos 

políticos tanto em relação às reivindicações quanto às ideias sobre o que é ou 

deveria ser o FSM. Além disso, “essa hegemonia de movimentos e organizações 

representantes de setores das classes médias parece fazer eco com a 

composição social geral do evento” (CORRÊA, 2012, p. 54). 

                                                           
30 Embora ainda participem do Fórum Social Mundial, a Marcha Mundial das Mulheres e a Via 
Campesina já não ocupam mais posições centrais no Conselho Internacional. No mais, penso 
que o restante da constatação permanece verdadeiro.  
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Nesse sentido, o fato de o Fórum não possuir um programa político 

delimitado não seria apenas fruto do acaso, mas seria a consequência de uma 

determinada visão política característica de setores das classes médias que não 

precisam de uma mudança radical no sistema para que sua qualidade de vida e 

de trabalho melhore, satisfazendo-se apenas com a aplacação de algumas das 

consequências do capitalismo neoliberal. Essas classes, aponta a Corrêa, ainda 

que se posicionem ao lado da “sociedade civil”, não defendem de maneira 

explícita e contundente a melhoria nas condições de vida das classes populares. 

Destaca-se também que algumas das reivindicações das classes médias 

também beneficiariam as classes populares, mas isso ocorreria de maneira 

secundária, uma vez que beneficiariam primordialmente os setores médios.  

Em outras palavras, esses setores, representados no Comitê Organizador 

Brasileiro por ABONG, Cives e CBJP, defenderiam bandeiras de justiça social 

que levariam a uma “humanização do capitalismo”. Como exemplos dessas 

bandeiras, a autoria cita a Taxa Tobin, a auditoria da dívida externa de países 

em desenvolvimento e a penalização de empresas que desrespeitem o meio 

ambiente e os direitos trabalhistas.  

Além disso, os setores em questão viriam o Estado como um ator neutro 

e permeável a reivindicações que o impeliriam a promover o bem geral. Assim, 

não haveria motivo para a ocupação do Estado, o que daria mais clareza, no 

contexto do Fórum, à famosa frase de John Holloway (2003), de que se deve 

mudar o mundo sem tomar o poder. Ademais, a tomada do poder do Estado 

representaria uma mudança brusca e radical, ao passo que a transformação 

deveria ocorrer gradualmente, através da modificação de relações cotidianas.    

Correa observa que os representantes das organizações das classes 

médias frequentemente acusam o outro campo político de querer suplantar a 

diversidade cultural e política que é uma das características mais exaltadas do 

movimento altermundialista e do Fórum Social Mundial, especificamente. 

Entretanto, os atores que são alvos dessa crítica defendem-se afirmando que 

não desejam instaurar uma unidade homogeneizante, visto que apontam que a 

fórmula da horizontalidade e do espaço aberto teria sido muito positiva no 

começo do Fórum. Porém, a conjuntura atual seria outra, exigindo assim a 

construção de uma agenda unificada de luta. Não obstante, a “exaltação ilimitada 

da pluralidade dispersa causaria um desperdício de energia de massa crítica e 
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propositiva que, ao fim de cada fórum, parecia esvanecer-se” (CORRÊA, 2012, 

p. 140). 

À guisa de conclusão do capítulo, reitera-se que o Fórum Social Mundial 

é permeado por clivagens políticas. Estas clivagens são percebidas por seus 

atores e participantes de diversas maneiras: alguns afirmam tratar-se de uma 

disputa entre “verticais” e “horizontais”; outros pensam que a clivagem se dá 

entre a forma espaço e a forma movimento. Também há quem enxergue essa 

divisão como artificial e simplificadora. Independentemente da maneira como os 

debates são organizados, percebe-se que o Fórum não é um ator homogêneo e 

que a diversidade não está presente somente entre os participantes, mas 

também entre os próprios organizadores e membros do Conselho Internacional.  

Além disso, no ano em que se comemoram os 50 anos dos levantes de 

1968, convém retomar a ideia, apresentada por alguns dos criadores e 

entusiastas do Fórum, de que a metodologia do espaço aberto advém dos 

questionamentos políticos e subversões propiciadas por esse período histórico. 

No entanto, ainda que essa metodologia seja inovadora, na opinião de certos 

organizadores e comentadores, ela teria chegado ao seu limite, visto que as 

limitações auto impostas pela Carta de Princípios teriam feito com que o Fórum 

perdesse seu sentido político, posto que não conseguiria dar consequência às 

lutas e articulações forjadas nos quatro ou cinco dias do evento mundial.  

Esses debates, que não dizem respeito somente ao Fórum Social 

Mundial, envolvem questões que atravessam a esquerda e os setores 

progressistas até a atualidade. Somente o desenvolvimento histórico mostrará 

como se resolverão as polêmicas em torno das metodologias de organização 

política, mas tendo a pensar que estamos caminhando para a conciliação de 

posições que antes pareciam completamente antagônicas. Caso essa síntese 

ocorra, não será mais necessário que o Fórum seja somente um espaço ou 

somente um movimento.  
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CAPÍTULO 3. A CRISE E O FUTURO DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

 

Como visto nos capítulos anteriores, a segunda fase do Fórum, 

correspondente ao período entre 2006 e 2010, foi marcada pela intensificação 

dos debates em torno da própria concepção do que é e para que deve servir o 

Fórum Social Mundial. Independentemente de como se denominem as 

diferentes posições concernentes a essa questão, pode-se observar que há 

posicionamentos mais favoráveis a que o FSM mantenha seu caráter de espaço 

aberto e que siga não emitindo declarações políticas, posto que, de acordo com 

a Carta de Princípios, ninguém estaria autorizado a representar o Fórum e falar 

em seu nome. Também há posicionamentos que apontam a necessidade de que 

o evento e o processo aproximem-se mais das características dos movimentos 

sociais e, assim, coordenem ações, elaborem programas políticos e agendas de 

luta.  

Os debates entre os diferentes projetos políticos para o Fórum, conquanto 

caracterizem sua segunda fase, não ficaram restritos a ela, visto que ainda não 

foram dirimidos. Como veremos a seguir, ainda que a terceira fase do Fórum 

Social Mundial seja permeada pelas consequências da crise financeira de 2008, 

as tensões em relação às diferentes concepções do Fórum continuaram 

animando discussões. Juntamente a essas tensões, que acompanham o 

processo desde o seu início, os debates entre 2011 e 2018 têm sido marcados 

pela tônica da crise geral que, além de ser econômica e financeira, é política e 

social.  

Esse cenário reflete-se no Fórum Social Mundial de duas maneiras. Uma 

dessas maneiras concerne ao modo de lidar com os movimentos que surgiram 

após 2010 como uma reação tardia ao colapso econômico, aos quais Della Porta 

e Mattoni (2014) denominam de “movimentos da crise”. A outra maneira diz 

respeito à crise do Conselho Internacional, que se acentuou com o diagnóstico 

de que o FSM não tem sido uma ferramenta adequada aos novos desafios 

impostos aos campos progressistas, como visto no capítulo anterior. Em outras 

palavras, o alvo do Fórum – o modelo neoliberal de globalização – entrou em 

uma crise aguda, mas o evento não tem funcionado como o berço de projetos 
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alternativos, o que acendeu questionamentos acerca de seu próprio futuro. 

Sobre essa questão, Moema Miranda aponta o seguinte:  

 

Quando chegou 2008, 2009, com a crise financeira, a gente 
disse “olha, de fato, o capitalismo está chegando mais uma vez 
a uma crise grande, quem sabe do Fórum pode emergir uma 
força maior”. Infelizmente, isso não foi possível, e a derrota dos 
governos democrático-populares na América Latina implica uma 
fragmentação terrível dos movimentos de resistência, porque 
hoje a gente tem uma imensa fragmentação, mesmo dentro do 
campo da esquerda. O que hoje me preocupa mais é isso, por 
onde a gente reconstrói as bases da resistência. (Moema 
Miranda) 

 

De forma a endereçar essas questões, o capítulo será dividido em três 

seções principais. Na primeira, traça-se o panorama da crise que eclodiu com o 

estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos; como esse cenário deu origem 

a fenômenos políticos como a Primavera Árabe, os Indignados e os diversos 

Occupy ao redor do mundo; e quais são as consequências mais atuais da crise 

que ainda se arrasta. Na segunda seção, é apresentado o diagnóstico de que o 

Fórum Social Mundial não tem conseguido canalizar a formulação de alternativas 

aos problemas do mundo contemporâneo e, por isso, também tem entrado em 

profunda crise.  

Por fim, apresentam-se algumas semelhanças e algumas diferenças entre 

os movimentos criados a partir de 2011 e o FSM. Diversos comentadores têm 

apontado que, para que haja uma renovação no altermundialismo, é necessário 

que o Fórum incorpore esses novos movimentos. Entretanto, a maior parte das 

análises não vai além dessa constatação. Nesse sentido, a última seção do 

capítulo tenta preencher uma parte dessa lacuna ao explicitar alguns pontos de 

encontro e de cisão entre esses dois universos políticos, de modo a subsidiar 

futuras reflexões acerca de como incluir no Fórum a geração política que se 

forjou nos acontecimentos dos últimos dez anos.  

Cumpre notar que essa dissertação dedicou todo o capítulo 2 às questões 

que tiveram mais destaque na literatura referente ao que classifico como sendo 

a segunda fase do processo Fórum – ainda que essas questões persistam até 

hoje. Entretanto, o mesmo não pôde ser feito no capítulo 3 em relação ao debate 

principal da terceira fase. Isso ocorre devido ao fato de que, ainda que se 

identifique que o período entre 2011 e 2018 tenha sido marcado primordialmente 
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pelas tensões entre a geração política do início do altermundialismo e a geração 

política mais jovem, identifiquei a existência de outro prolífico debate que, ainda 

que não seja menos importante, tem sido feito paralelamente e fora do alcance 

dos holofotes. Esse debate é o que diz respeito à crise do Fórum do como um 

todo e, especialmente, do Conselho Internacional. Talvez a lateralidade dessa 

discussão seja motivada pelo fato de que o FSM sempre discutiu sobre seus 

problemas, de modo que as tensões em torno do futuro do Fórum não sejam 

mais uma novidade. Entretanto, avalio que, diferentemente do que ocorria 

anteriormente, as questões não resolvidas do FSM têm, de fato, ameaçado sua 

continuidade. De todo modo, apenas o processo histórico nos mostrará o 

desfecho das reflexões sobre o futuro do Fórum. 

 

 

3.1. A crise financeira de 2008 e as incertezas globais 

 

De acordo com Azzi e Berringer (2017), o neoliberalismo conta com três 

fases históricas, cada qual se manifestando de formas heterogêneas nas 

localidades, mas as três em complementaridade para a produção do cenário 

atual. A primeira fase teria ocorrido entre 1970 e 1990, representando a 

consolidação ideológica do neoliberalismo e baseando-se em uma forte ofensiva 

contra as organizações do mundo do trabalho. A segunda fase, localizada entre 

os anos 1990 e 2008, seria caracterizada pelas terceiras vias, a exemplo dos 

governos de Tony Blair, do Partido Trabalhista da Inglaterra, e de Bill Clinton, do 

Partido Democrata estadunidense. Já o período entre 2008 e os tempos atuais 

representaria a terceira fase, em que estaria ocorrendo uma contraofensiva do 

neoliberalismo, caracterizada pelo retorno das privatizações de ativos e serviços 

públicos, pela garantia das propriedades intelectuais e pela tentativa de 

liberalização da economia por fora da Organização Mundial do Comércio (OMC).  

A crise de 2008 teria sido causada pelo estouro da bolha do mercado 

imobiliário, originada pela inadimplência no pagamento das hipotecas subprime 

e pela a especulação financeira com derivativos lastreados nessas hipotecas. 

Dez anos após o colapso financeiro de 2008, os autores apontam que o 

neoliberalismo estaria passando por duas crises: uma econômico-financeira e 

outra político-social, em que esta seria decorrência daquela e teria como 
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resultado a ascensão de nacionalismos, muitos deles autoritários (AZZI e 

BERRINGER, 2017). Para Gordon Brown (2018), premiê britânico à época da 

crise, o colapso econômico iniciado em 2008 pode se repetir, visto que as causas 

não estariam remediadas. Ele afirma que atualmente haveria menos margem de 

manobra para redução das taxas de juros e que não haveria nenhuma evidência 

de que os ministros das finanças poderiam aumentar gastos públicos em um 

contexto de crise. Além disso, não haveria nenhum sinal de que, em caso de 

nova crise, os bancos não seriam novamente socorridos pelos Estados, o que 

não contribuiria para coibir comportamentos irresponsáveis.  

Tariq Ali (2012) aponta que, para muitos economistas, seria óbvio o fato 

de que Wall Street teria planejado a bolha imobiliária por meio do encorajamento 

ao consumo cego, promovido através de riquíssimas campanhas publicitárias. 

Tão logo a bolha estourou, os grandes bancos teriam trilhado seu caminho até 

os cofres dos Estados, que os resgataram do colapso total. Quando a crise 

chegou à Europa, o mercado único e as regras de competição teriam sido 

rapidamente esquecidos. Enquanto economias tais como as de Portugal, 

Espanha, Grécia, Irlanda e Itália desmoronavam, a União Europeia - que Ali 

chama de União dos Banqueiros - teria feito intervenções de austeridade para 

salvar as economias mais proeminentes e os bancos de Alemanha, França e 

Grã-Bretanha. Quando Wall Street parecia ter ruído em 2008, muito se falou 

sobre punir os banqueiros, fazê-los pagar a conta e impor regulações aos 

bancos. Barack Obama, que à época era recém-eleito, prometeu uma reforma 

bancária e afirmou que seu governo era a única barreira entre os banqueiros e 

o inferno.  

Entretanto, dez anos após a eclosão da crise, os responsáveis seguem 

impunes e os governos socializaram os custos da derrocada dos bancos entre 

os cidadãos comuns - as maiores vítimas do colapso econômico. Quando se 

aventaram medidas para que, futuramente, a crise não se repetisse, uma das 

saídas apresentadas foi um conjunto de reformas visando à sustentabilidade do 

sistema bancário. Entretanto, rapidamente os banksters - os gângsters dos 

bancos - teriam conseguido transferir a conta aos governos. Além disso, de 

acordo com Walden Bello (2017), o setor bancário teria conseguido, através do 

lobby, que o Congresso dos Estados Unidos eliminasse da Lei de Reforma de 

Wall Street e Proteção aos Consumidores três pontos que seriam essenciais 
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para uma verdadeira reforma: a redução do tamanho dos bancos, a separação 

institucional entre bancos comerciais e bancos de investimento, e a proibição do 

tipo de derivativo que teria provocado a crise.  

Além disso, enquanto se beneficiavam do resgate do governo, os 

personagens de Wall Street teriam logrado mudar a narrativa geral sobre as 

causas da crise: em vez sua própria responsabilidade, a culpa seria dos Estados, 

que não souberam conter seus gastos. Bello aponta que, assim como nos 

Estados Unidos, na Europa a crise teria sido impulsionada pela especulação em 

derivativos financeiros, pelos empréstimos imobiliários de alto risco e pelo 

investimento em títulos de alto rendimento pelo governo. Quando a bolha 

estourou, alguns países como Irlanda, Grécia, Portugal, Itália e Espanha tiveram 

uma quantidade considerável de seu PIB comprometida com dívidas. No caso 

da Grécia, a dívida era 148% do PIB em 2010. Para “remediar” a crise, a 

estratégia dos bancos europeus não teria sido a punição dos credores por 

empréstimos irresponsáveis, e sim o repasse aos cidadãos dos custos da 

austeridade (BELLO, 2017).  

Com a crise de 2008, a ideia de austeridade teria voltado aos holofotes. A 

austeridade consiste em uma política cujo objetivo seria recolocar a economia 

nos trilhos e promover o crescimento por meio de um ajuste fiscal, que na maioria 

das vezes é concretizado através do corte de gastos do Estado. Em momentos 

de desaceleração da economia e de aumento da dívida pública, o ideário da 

austeridade prega que os governos devem promover o ajuste fiscal, cujo efeito 

seria a restauração da confiança dos agentes econômicos, uma vez que, por 

meio desta medida, o governo demonstraria responsabilidade com as contas 

públicas. Com a melhora das expectativas, haveria uma recuperação da 

economia, que se daria em três frentes: aumento dos investimentos dos 

empresários, do consumo das famílias e da entrada de capital externo (ROSSI, 

DWECK e ARANTES, 2018).  

Essas ideias, entretanto, estariam baseadas na falsa premissa de que o 

setor privado competiria com o setor público pelos recursos, de modo que uma 

redução dos gastos públicos abriria espaço para os investimentos privados. Essa 

premissa seria falsa porque, de acordo com os autores, o gasto de um seria a 

renda de outro. Em outras palavras, quando o governo aumenta o gasto público 

com transferências sociais, a demanda dos que recebem essas transferências 
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aumenta e o circuito da renda se acelera, de forma que o gasto público se torna 

receita para o setor privado. Como então o pensamento falacioso se sustentaria? 

Por meio da comparação do orçamento público com a renda familiar, 

comparação essa que, além de simplificadora, seria equivocada, por três 

motivos: o primeiro é que, diferentemente das famílias, que não podem controlar 

seu salário, o Estado pode controlar minimamente o seu orçamento através da 

política tributária. O segundo argumento é que parte dos gastos governamentais 

retorna aos cofres públicos por meio dos impostos, o que obviamente não 

acontece com os gastos familiares. E, por fim, as famílias não emitem moedas 

nem controlam sua taxa de juros (ROSSI, DWECK e ARANTES, 2018).  

Baseando-se em concepções falaciosas, os grupos hegemônicos na 

política e na economia teriam se negado a ver a crise de 2008 como um resultado 

das políticas neoliberais e teriam tentado sustentar o status quo como se 

nenhuma crise tivesse ocorrido. Entretanto, os movimentos de protestos e 

ocupações não teriam permitido que isso acontecesse. Henrique Carneiro (2012) 

aponta que, no ano de 2011, teria ocorrido um fenômeno que há muito não se 

via: a emergência global e simultânea de uma série de protestos e movimentos, 

com pautas específicas às suas respectivas regiões, mas com formas de 

expressão muito semelhantes. Essa onda mundial teria começado no norte da 

África, onde derrubou governos em quatro países: Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. 

Depois teria seguido para a Europa, onde se manifestou, sobretudo, com as 

greves e ocupações na Espanha e na Grécia, e com os riots no subúrbio de 

Londres. Também teria se manifestado com os protestos estudantis no Chile e 

alcançado os Estados Unidos, com os diversos movimentos de ocupação que 

se seguiram ao Occupy Wall Street.  

A fagulha que desencadeou um movimento que já vinha sendo gestado 

foi a autoimolação do vendedor de frutas Mohamed Bouazizi, na Tunísia, em 

protesto contra a apreensão de suas mercadorias pelas autoridades 

governamentais, em dezembro de 2010 (ALVES, 2012). Esse foi um dos 

inúmeros atos que demonstraram não apenas o desespero individual, mas o 

esgotamento psicológico coletivo, ocasionado pela falta de perspectivas. A crise 

de 2008 afetou seriamente o norte da África, acarretando a elevação do preço 

dos alimentos e de diversos outros víveres básicos. Diante de um cenário 

desolador, numerosos grupos de jovens com trabalhos precários ou 
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desempregados iniciaram as mobilizações, que ficaram conhecidas como 

Primavera Árabe, inspirando muitos outros movimentos ao redor do mundo 

(CARNEIRO, 2012). A simultaneidade entre os vários protestos teria sido 

decorrência de um rápido movimento em cascata: a Primavera Árabe teria 

inspirado movimentos na Europa, como o 15M espanhol, os quais, por sua vez, 

teriam inspirado os diversos movimentos de ocupação, como o Occupy Wall 

Street (ALVES, 2012). 

Carneiro aponta que “houve uma sincronia cosmopolita febril e viral de 

uma sequência de rebeliões quase espontâneas surgidas na margem sul do 

mediterrâneo e que logo se manifestaram na Espanha com os Indignados da 

[Praça] Puerta del Sol, em Portugal com a Geração à Rasca, e na Grécia com a 

ocupação da Praça Syntagma. Em todos os países houve uma mesma forma de 

ação: ocupações de praças, uso de redes de comunicação alternativas e 

articulações políticas que recusavam o espaço institucional tradicional” 

(CARNEIRO, 2012, p.8). 

Apesar de as rebeliões terem voltado à ordem do dia, uma das questões 

que ainda permanecem em aberto é a da inexistência de alternativas políticas 

organizadas, uma vez que esses movimentos se insurgiram contra as formas 

tradicionais de organização em partidos e em sindicatos, mas ainda não teriam 

conseguido forjar novas formas de organização em larga escala que possam 

canalizar os desejos de transformação social. Outra característica comum a 

esses movimentos, amplamente comentada, seria a falta de uma definição 

estratégica. Esse ponto é considerado um problema devido ao fato de que um 

movimento internacional de protesto sem uma plataforma mínima pode ser 

incapaz de unir o proletariado ao precariado31 (CARNEIRO, 2012).  

Apesar de suas limitações, esses movimentos teriam tido a capacidade 

de expor as misérias decorrentes da financeirização do capitalismo e da 

dominação da democracia pelas elites financeiras. Na opinião de Alves, a crise 

do sistema capitalista não diria respeito somente ao estouro da bolha imobiliária 

em 2008 e à crise das dívidas dos países europeus em 2010. Essa também seria 

                                                           
31 “Precariado, termo que parece ter surgido como um neologismo anglicizado no Japão, designa 
uma nova forma de proletariado informal e terceirizado, um novo tipo de trabalhador cujas 
habilidades intelectuais são exploradas por meio da precarização, desregulamentação e perda 
dos direitos sociais do welfare state das gerações anteriores do proletariado industrial” 
(CARNEIRO, 2012, p. 13). 
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a crise das formas tradicionais de representação política, sobretudo dos partidos, 

que “constituíram uma rede de interesses promíscuos com a grande finança 

especulativo-parasitária, iludindo, o tempo todo, seus eleitores incautos” 

(ALVES, 2012, p. 35). Nesse sentido, para o autor, os movimentos teriam tido 

uma capacidade magistral de mostrar as mazelas do capitalismo em crise. 

Entretanto, questiona-se se eles terão a capacidade de ir além disso. 

Ainda que nos últimos anos tenham ocorrido e ainda ocorram fortes lutas 

em direção a uma maior democratização da política e das relações sociais 

cotidianas, de maneira geral pode-se afirmar que o período atual conta com o 

declínio dos princípios democráticos, a instabilidade nas principais democracias 

liberais do Ocidente e um apoio cada vez maior a partidos e movimentos de 

extrema direita. Esses atores veem-se como insurgentes contra a ordem 

estabelecida e atentam abertamente, com suas práticas e discursos, contra o 

Estado Democrático de Direito, a ordem internacional multilateral e a 

objetividade dos fatos com a disseminação de notícias falsas. Para Gamble 

(2018), o termo que melhor expressa essa tendência seria o populismo 

nacionalista, por meio do qual os políticos que representam essas ideias visariam 

recuperar um quixotesco controle sobre seus países e fariam parte de um amplo 

movimento conservador contra a globalização. Esses políticos também 

lançariam mão da estratégia de colocar o povo contra as elites, escondendo 

assim o fato de que eles mesmos seriam integrantes das elites de seus países. 

Gamble (2018) também aponta que muitas dessas insurgências de 

extrema direita já existiam nos anos 1990 e 2000, mas teriam tido um salto no 

poder de atração após a crise financeira de 2008. Nesse sentido, uma das razões 

para a implosão da democracia liberal seria o fato de que a ordem capitalista que 

a tem sustentado nos últimos 70 anos também está implodindo, o que se torna 

ainda mais grave quando se soma o fato de que as forças de esquerda ainda 

não teriam conseguido forjar um projeto político alternativo ao caos que está 

instalado.  

Além disso, Wall Street teria tido tanto sucesso em retirar de si a 

responsabilidade pela crise que, nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados 

Unidos, a questão da regulação bancária teria sido um assunto marginal tanto 

entre os democratas quanto entre os republicanos. Apenas Bernie Sanders teria 

empreendido esforços para fazer dessa questão um tema central. Esse não foi 
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o cenário apenas nos Estados Unidos: as diversas instituições políticas de outros 

países centrais do capitalismo tampouco teriam sido capazes de lidar com o 

establishment financeiro, levando, entre outras consequências, à ascensão de 

políticos supostamente provenientes de fora desse meio (BELLO, 2017).  

Também se destaca o fato de que atualmente o multilateralismo estaria 

em crise. Held (2017) aponta três motivos principais. O primeiro motivo seria algo 

inerente ao próprio multilateralismo, que é o fato de que, com a inclusão de novos 

atores à mesa de negociação, ficaria cada vez mais difícil equalizar os diversos 

interesses em jogo. O segundo motivo seria a complexificação dos assuntos 

globais, que faz com que as negociações se tornem mais difíceis. Em terceiro 

lugar, as instituições multilaterais, a maioria das quais criadas há cerca de 70 

anos, estariam tendo dificuldades em se adaptar para que refletissem as 

características do mundo atual, como as duas questões supracitadas.  

Nos últimos anos, a globalização neoliberal tem sofrido as ameaças do 

que frequentemente se denomina de revolta populista, da qual o Brexit e a 

eleição de Trump para a presidência dos Estados Unidos seriam apenas alguns 

exemplos. Um ponto a ser destacado sobre o Brexit é que paralelamente à 

retórica antiglobalização e anti-elite que se desenvolveu em torno da 

possibilidade de saída da União Europeia, desenvolveu-se a retórica de uma 

elite globalista que apenas quer se ver livre das amarras que as regulações da 

União Europeia representam para a expansão de seus negócios. Assim, o Brexit, 

além de representar uma onda nacionalista, representa uma onda 

desregulamentadora que intensifica a globalização neoliberal - movimento 

oposto ao que grande parte dos apoiadores do Brexit teria em mente 

(D’ANDRETA, 2018).  

 No caso de Trump, que teve uma campanha baseada em argumentos 

anti-elite e antiglobalização, pode-se afirmar que seus gabinetes abrigam a elite 

financeira e militar dos Estados Unidos. Além disso, suas políticas supostamente 

protecionistas poderiam ser entendidas como uma nova forma de liberalismo 

ainda mais extremado, partindo de um diagnóstico que aponta a necessidade de 

desvencilhar o país das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

do North-America Free Trade Agreement (NAFTA). Em suma, “enquanto o Brexit 

e Trump ascenderam em parte por meio do desejo legítimo de contrabalancear 

os efeitos deletérios da globalização e das formas elitistas da governança global, 
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as consequências mostram a necessidade de forjar um entendimento mais 

amplo sobre os problemas da raiz” (D’ANDRETA, 2018). O cenário de 

entendimentos confusos teria aberto as oportunidades para que a elite global se 

apropriasse e instrumentalizasse esses eventos. Em ambos os casos, os 

apoiadores de Trump e do Brexit teriam sido “traídos” pela elite contra a qual 

estavam lutando, uma vez que as forças populistas não cumpriram as promessas 

que traziam. Segundo o autor, esse padrão irá ocorrer até que haja um 

desenvolvimento de consciência que leve os cidadãos a pararem de esperar que 

algo ou alguém resolva seus problemas de maneira messiânica. “As pessoas 

devem tornar-se o demos, desenvolvendo o potencial dos cidadãos para o poder 

democrático de governo” (D’ANDRETA, 2018). 

 

3.2. A crise do Fórum Social Mundial  

 

Como visto na seção anterior, o momento político do mundo atual é 

bastante diferente do momento de criação do Fórum. O período pretérito poderia 

ser caracterizado pela ascensão das lutas e da potência dos movimentos 

contestatórios em escala mundial e, sobretudo, na Europa Ocidental e na 

América Latina. Ademais, o começo dos anos 2000 teria sido palco de um 

combate intelectual e ideológico entre expoentes da globalização hegemônica e 

os expoentes da globalização contra hegemônica organizados no Fórum Social 

Mundial. Entretanto, após a crise de 2008, a correlação de forças internacional 

teria passado por modificações, de modo que atualmente haveria um 

acirramento do neoliberalismo, além de uma ascensão conservadora que 

desintegra democracias e programas sociais. Nesse contexto, haveria um 

cenário menos favorável à nutrição da esperança e dos avanços sociais, dada a 

necessidade das lutas defensivas contra a perda dos direitos conquistados no 

período anterior (VENTURA, 2018). 

Santos (2017) afirma que o Fórum Social Mundial seria, em seu período 

inicial, uma das formas de manifestação da esperança dos grupos oprimidos. 

Essa esperança renascia na América Latina e se consolidava com as eleições 

de Hugo Chávez (Venezuela) em 1998; Lula (Brasil) e Nestor Kirchner 

(Argentina) em 2002; Evo Morales (Bolívia) em 2005; Rafael Correa (Equador) e 

Manuel Zelaya (Honduras) em 2006; e Fernando Lugo (Paraguai) em 2008. 
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Entretanto, o começo dos anos 2010, os governos progressistas da América 

Latina já estariam em crise. Além disso, o imperialismo estadunidense teria se 

voltado novamente para a América Latina, após uma temporada de foco no 

Oriente Médio.  

O primeiro sinal desse retorno seria a destituição do presidente 

hondurenho Manuel Zelaya, em 2009 (WEISBROT, 2016). Esse tipo de golpe 

institucional se aplicaria novamente no Paraguai de Lugo, em 2012, e no Brasil 

de Dilma Rousseff em 2016 (LÖWY, 2016). Diante dessa mudança de 

conjuntura, teriam surgido questionamentos sobre qual seria a utilidade do 

Fórum Social Mundial. Também teriam surgido questionamentos sobre se, em 

um momento de risco para a democracia e para os governos populares, seria 

suficiente que o FSM continuasse sendo apenas um espaço de discussão. Faz-

se o diagnóstico de que o Fórum teria deixado de ser um ator central na vida 

política brasileira, latino-americana e internacional, já que não mais teria o 

caráter fundamental que costumava ter para vários movimentos sociais 

(BUCKLEY, 2015).  

Gustave Massiah (2016) aponta que, ainda que o cenário atual não seja 

favorável às lutas contestatórias, quanto mais o neoliberalismo avança, mais 

enfrenta resistências sociais. Entretanto, essas resistências não partem 

diretamente do Fórum Social Mundial, dado o cenário de declínio mencionado 

acima. Desde 2011, estaria surgindo uma nova geração política, que se coloca 

como precursora de uma cultura política renovada. Diante dessa geração, urgiria 

reinventar as concepções de política e fazer a ponte entre movimentos criados 

a partir de 2011 e os movimentos precursores do Fórum Social Mundial, de modo 

a reinventar o altermundialismo.   

Cumpre notar que vários erros teriam sido cometidos pelo Fórum Social 

Mundial ao longo de sua trajetória, como na questão da comunicação das 

iniciativas ou debates para o público externo, ou na transmissão das 

experiências entre as gerações. Whitaker et al (2018) apontam que é possível 

que haja perdas significativas no aprendizado desenvolvido pelos organizadores 

do FSM, caso não seja transmitido à nova geração de ativistas que emergiu nas 

lutas contra os efeitos deletérios da crise de 2008. Assim, seria necessário 

conectar essas mobilizações com as das gerações políticas anteriores, visto que 
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o altermundialismo original teria entrado em refluxo. Conforme reconhecido por 

Fátima Mello,  

 

Dada a nossa incapacidade de transmitir e dialogar sobre 
experiências de gerações anteriores para as novas gerações, 
existe um fosso muito grande no diálogo entre as diversas 
formas de luta. Acho que hoje existem muitas lutas, muita 
resistência, mas a gente não está sendo capaz de criar um 
ambiente onde essas lutas se encontrem e se articulem no plano 
da política. Então essa é a grande preocupação.  (Fátima Mello) 

 

Gustavo Codas também comenta sobre o distanciamento do Fórum em 

relação aos anseios da nova geração de ativistas:  

 

Minha dúvida é: o chamado método Fórum é capaz de ser 
atrativo para esse tipo de processo? Não sei, pode ser. E aí eu 
concordo com a turma tipo Boaventura (de Sousa Santos) que o 
Fórum deveria se propor mais do que ser um espaço apenas. 
Não uma praça aberta onde as pessoas que querem ir vão. O 
que é esse “mais”? E de que forma esse “mais”, aí haveria que 
analisar como aconteceram esses processos, os indignados, o 
Occupy, o feminismo argentino, o feminismo chileno, o 
movimento em defesa da cultura, são todos processos que, até 
onde eu sei, não tem claramente um lugar, uma forma de se 
potencializar para além da explosão. (Gustavo Codas) 

 

Teivainen (2016) aponta que a empolgação inicial com o fato de que 

ninguém poderia falar em nome do Fórum acabou dando lugar, gradualmente, a 

um sentimento de que o Fórum não poderia falar em absoluto. Nesse sentido, 

muitos participantes estariam insatisfeitos com o que viriam como uma 

incapacidade de o FSM oferecer ou impulsionar mecanismos concretos para a 

mudança social. Em uma avaliação semelhante à de Teivainen, Ruy Braga 

(2015) aponta que, ainda que a metodologia do espaço aberto do Fórum tenha 

sido estimulante no início do processo, para muitos ativistas ela teria gerado uma 

crescente frustração ao longo do tempo, já que o Fórum não teria avançado na 

elaboração de propostas alternativas ao neoliberalismo. Ainda segundo o autor, 

essa frustração teria se originado na incapacidade do Fórum de responder a 

duas questões: como seria o outro mundo possível e como faremos para chegar 

lá. Além disso, Braga traz ao debate a questão da despolitização, uma vez que 

o Fórum não teria conseguido superar nem a despolitização das concepções 
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sobre sociedade civil32, nem a burocratização de muitas formas de organização 

política mais tradicionais. Assim, como não existiriam respostas espontâneas 

para questões estratégicas, a pouca politização do Fórum o teria levado a uma 

difícil encruzilhada.  

No diagnóstico de Jai Sen (2013) sobre a crise do Fórum, a situação do 

mundo atual lhe parece ainda mais precária e perigosa ao compará-la com o 

cenário que havia quando da criação do Fórum Social Mundial em 2001. Nesse 

contexto de precariedade, o Fórum teria recebido diversas críticas de que seria 

uma estrutura muito voltada para a reunião e para a conversa, e não para a 

elaboração de estratégias de superação da crise e do capitalismo como um todo. 

Além disso, o FSM também seria criticado por ser um espaço para ações 

moderadas, que não conseguiriam fazer uma contraposição real aos problemas 

sociais. Sobre essa questão, o entrevistado Valter Pomar comenta o seguinte: 

 

Do jeito que o FSM funciona, ele é um espaço muito útil, do ponto 
de vista de ser uma feira de discussões, opiniões, etc, mas ele 
não é um espaço onde uma visão desse tipo (de ações radicais) 
possa transitar ou ser formulada com facilidade, porque o que 
prevalece, na minha opinião, olhando de longe, olhando de fora, 
são posições muito mais moderadas no trato dessas questões. 
(Valter Pomar) 

 

Já Alfonsin (2016) tece o diagnóstico de que a perda do entusiasmo com 

o Fórum, em comparação à época de sua criação, seria decorrência de algumas 

questões, entre as quais estariam os limites humanos da militância que organiza 

os eventos, empreendendo a tarefa trabalhosa de organizar um processo que se 

contrapõe a uma força econômica muito superior. A luta seria, então, 

permanente e, por vezes, frustrante, entrecortada por muitas derrotas. Essas 

questões estariam minando a força dos ativistas do altermundialismo. Uma 

segunda questão seria os impasses e as hesitações em relação a como enfrentar 

a crise econômica planetária, uma vez que não bastaria apenas manter os 

direitos que já foram conquistados no período conhecido como Onda Rosa33 na 

                                                           
32 Esteves, Motta e Cox (2009) apontam que “a sociedade civil em suas várias formas tornou-se 
uma poderosa força no mundo contemporâneo. Em boa parte do mundo, ela se tornou uma parte 
chave da ‘governança’, para usar o jargão do neoliberalismo, prestando serviços, agindo como 
um substituto para a democracia” (ESTEVES; MOTTA; COX, 2009, p. 3).  
33 A ascensão de governos progressistas na América Latina no começo do século XXI ficou 
conhecida como “onda rosa” ou “maré rosa”. Por sua relativa sincronia e delimitação regional, a 
eleição desses governos pode ser compreendida em conjunto, apesar de suas especificidades 
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América Latina, mas seria necessário também pensar como estabelecer outro 

modelo econômico, que fosse efetivamente solidário.  

Ainda que tenha havido uma multiplicação dos Fóruns em outros níveis 

que não somente o global, a exemplo dos Fóruns regionais, locais e temáticos, 

a diminuição do número de participantes com presença física nos eventos 

mundiais passaria a imagem de que o FSM teria se tornado um evento 

esvaziado. Em uma avaliação diferente da de Alfonsin, Whitaker et al (2018) 

apontam que essa diminuição ocorreria devido à não aceitação do caráter não 

diretivo do Fórum, por parte de muitos de seus participantes.  

Outro desafio do Fórum Social Mundial é a questão da comunicação. O 

Coletivo Brasileiro do FSM 2016 (2016) aponta que seria urgente romper barreira 

comunicativa criada pela mídia hegemônica, uma vez que seria inadmissível que 

um evento das proporções do Fórum não fosse amplamente conhecido, mesmo 

por quem não participa dele. Nesse sentido, o entrevistado Damien Hazard 

aponta que: 

 

De uma certa forma as forças progressistas anticapitalistas, que 
somos nós, membros do Fórum, estão perdendo um pouquinho 
de espaço dentro das narrativas em geral do imaginário 
planetário. E isso é relacionado com o fato que o Fórum também 
não está tendo a devida visibilidade na imprensa, então só 
consegue ter uma incidência política restrita devido ao fato de 
não conseguir atingir a grande mídia, os oligopólios midiáticos. 
(Damien Hazard) 

 

Rocha (2016) também apontou a necessidade de romper o cerco 

midiático de isolamento que se criou em torno desse evento que reúne milhares 

de pessoas, mas continua não sendo do conhecimento de grande parte da 

população.  Ao comentar sobre as corporações da mídia e a comunicação no 

Fórum, a entrevistada Rita Freire afirma que  

 

As lutas precisam se comunicar, é por isso que ele (o Fórum 
Social Mundial) acontece. Ele precisa investir nessas 
tecnologias livres, fora das corporações, não proprietárias, não 
controladas, não sugadas. Ninguém se preocupa com isso no 
Fórum. O big data já tem todos os dados do Fórum Social 

                                                           
locais, o que conferiria ao período a característica de “onda”. Essa expressão é proveniente da 
denominação que deram os analistas ao conjunto de governos de centro-esquerda na Europa 
na segunda metade da década de 1990 (SILVA, 2015)  
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Mundial, porque nunca foi muito cuidado isso. Mas eu acho que 
deveria investir em canais que pudessem permitir a identificação 
mais precisa dessas redes neurais da luta pelo bem da 
humanidade. (Rita Freire) 
 
 
 

Além disso, coloca-se a necessidade de romper com a dinâmica de 

“evento”, que faria com que muitas organizações e movimentos não se 

envolvessem no processo com antecedência, tendo apenas um engajamento 

pontual, durante os quatro ou cinco dias do evento. A ideia do FSM, por outro 

lado, é que o evento seja o resultado de um processo anterior e constante de 

engajamento e de preparação política. Ademais, o Conselho Internacional, por 

sua baixa representatividade, não conseguiria envolver, nos processos 

preparatórios, representantes das principais lutas que ocorrem atualmente. 

Assim, como afirma a entrevistada Moema Miranda,  

 

Os Fóruns passam a ser menos representativos, menos 
diversos, menos intensos. Então essa é uma questão hoje, do 
ponto de vista da diversidade, de forças e de expressões no 
próprio Conselho Internacional também. (Moema Miranda) 
 

 

Na avaliação de Boaventura de Sousa Santos (2017), O Fórum, em seu 

início, teria servido bem ao propósito de possibilitar o intercâmbio entre 

movimentos e práticas sociais de diferentes países, temáticas e culturas 

políticas. Entretanto, esse propósito teria incitado um debate político entre 

grupos de ativistas em torno de algumas questões: “poderia o FSM ser 

verdadeiramente mundial e progressista se as grandes ONGs o dominavam em 

detrimento das pequenas e dos movimentos sociais de base? Se quem 

precisava mais da solidariedade do FSM não tinha recursos para participar? [...] 

Por trás da ideologia do consenso, não se esconderia a mão de ferro de algumas 

entidades, pessoas e posições? Se não se podia tomar decisões políticas, qual 

seria a utilidade de continuarmos a nos reunir e a repetir?” (SANTOS, 2017). 

Segundo o autor, como não haveria estruturas para os debates sobre essas 

questões, muitas pessoas foram abandonando o Fórum, ainda que, ao longo dos 

anos, o evento fosse sempre atraindo novos movimentos e organizações.  
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Na questão do consenso, a entrevistada Moema Miranda apresenta uma 

opinião diferente da de Santos e comenta que, quando  

 

Tinha uma discussão, tinha uma diferença de opinião, ia até 
onde podia chegar em um consenso que fosse o mais aceitável 
possível para a minoria. Então era uma tentativa de fazer um 
acordo. E o princípio era que todos queriam se entender e 
quando houvesse diferença, iam lidar com essa diferença de 
forma não destrutiva e de forma que não implicasse na 
separação. Então era uma tentativa de, reconhecendo as 
relações de poder, ter uma relação democrática entre essas 
organizações, segundo uma relação em que as pessoas que 
tivessem posições minoritárias não tivessem a sensação de 
derrota. (Moema Miranda). 

 
 

Aram Aharonian (2018) faz uma avaliação semelhante à de Santos e 

aponta que o Fórum correria perigos como “a rotinização, a onguização, a 

cooptação, a burocratização, a falta de participação de movimentos sociais reais 

e a dispersão”. Outra crítica que o autor faz é ao fato de que não haveria estrutura 

para se fazerem sínteses dos painéis e atividades que ocorrem no Fórum, o que 

faria com que os participantes só tivessem acesso ao conteúdo da atividade a 

que compareceram, tendo como consequência a restrição das ideias, dos 

debates e das ações a pequenos grupos. Nesse sentido, Cândido Grzybowski 

(2015) afirma que, no Fórum, haveria uma forte proposta de unidade na 

diversidade, mas as iniciativas se fechariam em si mesmas e ignorariam todas 

as demais. Para concretizar a constatação, o autor cita o exemplo de uma 

atividade de que participou na edição de 2015, intitulada “Na direção de um 

movimento cidadão mundial”. Programada para ocorrer em dois dias, com três 

ateliês diários, a atividade gerou pouca oportunidade para que os participantes 

conhecessem outras iniciativas, além de ter mobilizado cerca de 100 

participantes que já se conheciam entre si. Nesse ponto estaria resumida a 

debilidade programática do Fórum, uma vez que seu programa, elaborado de 

forma auto-organizada, seria aparentemente denso nas discussões, mas na 

verdade promoveria apenas uma justaposição de atividades.  

Ao longo do tempo, o Fórum teria sido capaz de unir atores muito diversos, 

como movimentos sociais, sindicalistas, ONGs e ambientalistas. Porém, essa 

tamanha pluralidade não teria sido capaz de coesionar-se para esboçar 
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alternativas contra hegemônicas à globalização neoliberal (BRAGA, 2015). 

Ademais, o FSM teria se destacado por ter logrado definir um inimigo comum 

contra o qual lutar: a globalização neoliberal. A partir desse diagnóstico, 

deveriam ter sido coordenadas lutas e ações; porém, com raras exceções, o 

Fórum não teria conseguido formar esse movimento unificado, não sendo capaz 

de empreender lutas em escala mundial. A consequência é que o Fórum teria se 

conformado em ser um movimento de resistência e não de ações ofensivas 

(AHARONIAN, 2018).  

Além das contradições e desafios apontados anteriormente, o Fórum 

Social Mundial vem enfrentando questões concernentes às relações de poder, 

posto que o espaço aberto do Fórum não seria isento de conflitos. Ainda que o 

FSM tenha sido concebido para ser uma entidade em que não ocorressem 

disputas de poder, o hiato entre os princípios e a prática teria gerado diversas 

rusgas. Nesse sentido, a metodologia do espaço aberto pode esconder 

desequilíbrios estruturais que, se não forem postos à luz e trabalhados, podem 

continuar enfraquecendo o FSM. Tais desequilíbrios de poder teriam feito do 

Fórum um espaço menos efetivo do que seus criadores pretendiam, mesmo que 

ele tenha sido considerado uma referência entre diversas organizações e 

movimentos sociais mundo afora (CARUSO, 2016). Sobre o trato das questões 

de poder no Fórum Social Mundial, os entrevistados Damien Hazard e Moema 

Miranda relatam o seguinte:  

 

Do ponto de vista das instâncias, a gente vê, inclusive, a 
governabilidade. Tem gente que nem gosta de falar da 
governabilidade porque o Fórum não é governo, mas na forma 
de gerenciar o Fórum, a gente percebe de fato que tem uns 
atores que tem mais peso que outros, no próprio Conselho 
Internacional. (Damien Hazard) 
 
Foi um processo em que as relações de poder que existiam iam 
sendo tratadas de uma forma inovadora, de um certo ponto de 
vista, porque só o fato de não votar, por exemplo, era uma coisa 
que algumas pessoas ficavam completamente enlouquecidas 
Era justamente criar uma forma nova de lidar com as relações 
de poder. (Moema Miranda) 

 
 

Como colocado no capítulo anterior, haveria ainda a existência de uma 

grande tensão entre os defensores de um Fórum mais estruturado, que 
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coordenasse ações políticas, e um Fórum como espaço aberto e sem lideranças. 

As maiores críticas dirigidas pelo primeiro grupo ao segundo seria ao fato de que 

a defesa incondicional do espaço aberto teria escondido ou negado diversos 

conflitos latentes - e que por vezes afloram - entre os próprios membros 

organizadores do FSM. Um desses conflitos seria concernente à democracia 

interna nas tomadas de decisão e, nesse quesito, o Fórum não teria nenhuma 

estrutura verdadeiramente democrática, contando com vários problemas de 

exclusão, falta de transparência e prestação de contas (CARUSO, 2016). Assim, 

o Fórum carregaria um paradoxo intrínseco, qual seja, a aspiração a ser um 

espaço inclusivo, não hierárquico e democrático, ao passo que reproduziria 

relações de poder e exclusões (MAC LORIN e SCHALL, 2018). Conforme 

reconhecido pelo entrevistado Hélio Menezes,  

 

Essas duas posições, eu acho que é um dos efeitos da 
contradição de o Fórum ter implementado essa nova cultura 
política da esquerda e ter sido refém dela mesma no final das 
contas, porque cria o espaço para essa nova cultura política, e 
quando essa nova cultura política bota as manguinhas pra fora 
e começa a questionar a estrutura interna do Fórum, aí opa, aí o 
Fórum caiu em uma contradição. (Hélio Menezes) 
 

 

Pleyers (2008) aponta que problemas concernentes à democracia interna 

teriam sido detectados por pesquisas de campo com muitos movimentos e 

organizações criados por intelectuais ativistas34. Assim, haveria uma cisão entre 

os grupos de base e os ativistas cosmopolitas, fazendo com que o controle que 

estes exerceriam sobre aqueles fosse uma das inconsistências não apenas do 

Fórum Social Mundial, mas também de vários outros eventos do movimento 

altermundialista. Haveria, então, na visão de Pleyers, uma contradição entre o 

fato de os movimentos altermundialistas lutarem contra o domínio da elite da 

globalização e serem, eles mesmos, parcialmente dominados por uma elite de 

ativistas cosmopolitas. Assim, um dos desafios do movimento altermundialista 

                                                           
34 O autor aponta que o Fórum Social Mundial foi criado a partir de uma iniciativa de intelectuais 
engajados e ativistas cosmopolitas. Esse tipo de ator teria predominado nas três primeiras 
edições do evento e adquiriram muita influência no movimento altermundialista. Eles teriam sido 
os “empreendedores” do Fórum Social Mundial e do movimento como um todo, de modo que a 
internacionalização do FSM teria se ancorado no prestígio de que gozavam esses intelectuais e 
em seu reconhecimento como experts de suas respectivas áreas de pesquisa.  
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seria a diminuição do fosso entre os movimentos locais de base e o grupo de 

ativistas internacionais. Nesse sentido, o entrevistado Damien Hazard entende 

que 

 

A diversidade de movimento social que a gente viu no Fórum 
Social Mundial 2018 não está se refletindo, por exemplo, dentro 
do Conselho Internacional. (...) A gente tem que tomar o cuidado 
para que não sejam apenas os grandes intelectuais que 
dominam os processos e os espaços do poder do Fórum Social 
Mundial. (Damien Hazard). 
 

 

Ainda de acordo com Pleyers (2008), as redes internacionais das quais 

esses intelectuais fazem parte, bem como sua rede pessoal de contatos teriam 

sido essenciais para as mobilizações do movimento altermundista. Com o 

crescimento e a proliferação de encontros, contra cúpulas, conferências e fóruns 

sociais, as viagens internacionais teriam se tornado atividades centrais para 

essas lideranças, dando origem ao que o autor denomina de “grupos de 

afinidade globais” muito influentes, ainda que informais. O ponto negativo dessas 

articulações seria o fato de que a hiperconectividade entre essas poucas figuras 

teria levado a uma concentração de poder oculta em diversos aspectos. Um 

exemplo seria a concentração de decisões políticas do FSM nas mãos de poucos 

indivíduos, os quais, de acordo com Pleyers (2008), contariam com baixa 

representatividade e com pouca conexão com os movimentos de massas ou com 

os maiores afetados pela globalização.  

Ademais, no movimento altermundialista, que aparentemente não teria 

líderes, a representação seria frequentemente criticada, como se fosse algo em 

si indigno. No entanto, aponta Teivainen (2016), a indignidade não deveria estar 

ligada à representação como um todo, mas apenas à representação que não 

teria sido autorizada pelos representados. Nesse quesito, o Fórum padeceria de 

um paradoxo, posto que, de maneira geral, se posicionaria contra a política de 

representação, mas por ser um espaço transnacional de larga escala, seria 

necessário que haver representação na tomada de decisões. Nesse sentido, 

seria urgente pensar sobre as questões de representatividade, como aponta a 

entrevistada Moema Miranda:  
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Se você pega o Conselho Internacional como expressivo, por 
exemplo, quem que a gente tem da África no Conselho 
Internacional? A representação mais forte da África do Sul, eles 
pararam de ir há muito tempo. Agora quem tem da África é o 
pessoal do norte da África, basicamente do Marrocos, algumas 
pessoas da Tunísia, mas só. Então você não tem uma presença 
expressiva da diversidade da realidade africana. Também não 
tem isso dos países da Ásia que têm um movimento social mais 
forte: Tailândia, Filipinas, Índia. Nem falar China, Japão, menos 
ainda, né. (Moema Miranda) 
 

 

Teivainen (2016) apoia-se na constatação de que a impossibilidade de 

que as pessoas decidam, vez ou outra, ser representadas possuiria um viés de 

classe social, visto que as classes populares possuiriam recursos limitados para 

se fazerem sempre presentes nas ocasiões de tomada de decisão. Ressalta-se 

que as preocupações com o custo das reuniões estariam presentes nos debates 

do Conselho Internacional, mas seriam preocupações frequentemente 

expressas de forma genérica, sem considerar quem, em momentos de crise, 

continuaria tendo recursos para se deslocar pelo mundo e quem não teria.  

Além disso, pode-se afirmar que, durante muito tempo, os processos 

organizativos do Fórum teriam sido encarados como se fossem processos 

totalmente neutros. Assim, questões como financiamento e provisão de serviços 

seriam vistas como assuntos meramente técnicos, tal como evidenciado no 

capítulo 2 da dissertação. Entretanto, uma visão puramente administrativa não 

permitiria perceber algumas desigualdades estruturais do mundo capitalista que 

se manifestam do Fórum, o qual não poderia ser considerado como um espaço 

aberto, por todos aqueles que não teriam recursos financeiros para acessá-lo. 

Também se ressalta que, ao longo dos anos, muitos grupos e indivíduos teriam 

a apontado que os processos de tomada de decisão do Fórum não seriam tão 

horizontais quanto muitos de seus organizadores alegavam e que, portanto, o 

Conselho Internacional e os comitês organizadores locais das edições 

centralizadas não aplicariam a visão prefigurativa de política que tanto 

privilegiavam, levando a um sentimento de exclusão por parte de muitos 

participantes (TEIVAINEN, 2012). 

Ainda no que concerne às exclusões, Jai Sen (2013) faz uma crítica ao 

fato de que o Fórum seria considerado um espaço de reunião da “sociedade 

civil”. Esse termo, muitas vezes utilizado de forma genérica para designar todos 
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os setores sociais que não fazem parte do governo, disfarçaria divisões e 

desigualdades estruturais nas sociedades. Setores dominantes, que por vezes 

se arrogam o adjetivo positivo de “civis” discriminariam outros setores sociais 

tidos como “incivis”. Posto que são incivis, seria necessário, portanto, civilizá-los, 

desenvolvê-los. Sen também cita um pequeno trecho do livro Edges of Global 

Justice: the World Social Forum and its “Other”, de Janet Conway, segundo o 

qual  

 

O Fórum Social Mundial é simultaneamente uma das melhores 
expressões das tradições emancipatórias da modernidade 
ocidental e um lugar de reprodução de contradições, hierarquias 
e exclusões. O Fórum Social Mundial produz ‘outros’ que se 
relegam às suas bordas, suas margens” (CONWAY, 2012, p. 1-
2 apud SEN, 2013, p.9, “tradução nossa”). 

 

Esse incômodo com as hierarquias e as exclusões estaria se tornando 

cada vez mais frequente, inclusive para alguns dos membros organizadores do 

Fórum, e teria se tornado muito evidente quando, em 2013, durante o Fórum de 

Túnis, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) lançou e panfletou um texto 

chamado “Em defesa de um Fórum Social Mundial autônomo, plural e 

representativo”, em que apontava que alguns fundadores do FSM, membros de 

organizações da “sociedade civil” haviam se arvorado na liderança do Fórum e 

marginalizado os movimentos sociais. Esse manifesto aponta que: 

 
Ideólogos do Fórum estão tentando implantar a mais perversa 
forma de centralização: acabar com todo coletivo de debate para 
que os mais “espertos”, “indivíduos espontâneos”, exerçam o 
controle sobre todas as decisões. Na prática, essa é a 
institucionalização de um “comitê central” não eleito e com 
imenso poder (CUT, 2013). 

 

Cumpre notar que a entrevistada Moema Miranda se posiciona contrariamente 

ao manifesto citado. Ela aponta o seguinte: 

 

Em 2013 no Fórum da Tunísia, um grupo que juntava CUT, 
algumas pessoas da ABONG, denunciaram, acharam que o 
GRAP35 era um grupo que manipulava, tentava tomar o poder, 

                                                           
35 De acordo com a entrevistada Moema Miranda, “nós, do Brasil, consolidamos uma coisa, já no 

final, já depois de 2010, consolidamos um Grupo de Referência e Apoio ao Fórum Social Mundial, 
GRAP, que era um grupo de organizações que tinham começado o Fórum juntos. Então éramos 
nós pelo Ibase, o Sérgio pela Abong, o Chico Whitaker pela Comissão Brasileira de Justiça e 
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escreveram uma carta, panfletaram na marcha de abertura. Mas 
aí eu acho que já é uma etapa de degeneração. (Moema 
Miranda) 

 

Em janeiro de 2016, ocorreu em Porto Alegre o evento “FSM 15 anos de 

Porto Alegre”, motivado pela constatação de que após 15 anos de sua criação, 

esse seria um bom período para pensar no que o Fórum havia feito até então e 

quais seriam os desafios a serem enfrentados. Contrariando as expectativas que 

haviam se formado em torno do evento, após sua realização, o Coletivo 

Brasileiro do FSM 2016 (2016) levantou questionamentos sobre se um encontro 

temático regional teria sido capaz de promover uma reflexão profunda e 

sistematizada sobre os desafios e as perspectivas do Fórum. Tais dúvidas 

seriam decorrentes do fato de que, em sua avaliação, a maioria das redes, 

movimentos e indivíduos participantes não teria aderido à lógica do balanço e da 

discussão de perspectivas.  

O Coletivo levanta algumas hipóteses para que isso tenha ocorrido. A 

primeira delas seria o fato de que quem se mobiliza para participar do Fórum 

estaria mais interessado em fazer parte da dinâmica geral autogestionada do 

que em se debruçar sobre as questões que essa opção política envolve. Ou seja, 

os participantes não teriam “interesse em debater o Fórum Social Mundial como 

tal, e sim vivenciá-lo no concreto” (COLETIVO BRASILEIRO DO FSM 2016, 

2016, p. 13). Os membros do Coletivo teriam chegado a essa conclusão ao 

observar que um grande número de participantes teria organizado e assistido às 

atividades autogestionadas, mas a maioria não teria se dedicado a fazer o 

balanço do Fórum. A segunda hipótese estaria relacionada à constatação de que 

o processo de discussão sobre o futuro do Fórum Social Mundial já estaria 

desgastado entre os integrantes do grupo mais consolidado de organizadores e 

participantes do evento, uma vez que ocorreria há muitos anos. Há tempos se 

buscariam soluções para os problemas do FSM, então as lideranças dos 

movimentos e organizações mais entusiastas, em especial os membros do 

                                                           
Paz, o Zé Correa, que tinha vindo do Attac, mas já estava em uma outra organização, o Oded 
Grajew, o Jorge Abraão, que representava o Ethos. A gente se conformou como um grupo de 
pessoas que queriam apoiar o Fórum Social Mundial, que tínhamos uma determinada 
perspectiva, uma determinada forma de compreender como o Fórum deveria se organizar. Nós 
aqui nos constituímos enquanto GRAP, e isso foi parte de uma divergência enorme aqui no 
Brasil, e eu acho que parte da crise do Fórum e da fratura que a gente hoje se tem”. (Moema 
Miranda) 
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Conselho Internacional, não mais teriam motivação para refletir sobre os dilemas 

do Fórum. Nesse aspecto, os entrevistados Rita Freire e Carlos Tibúrcio 

apresentam as seguintes opiniões:  

 

Esse debate do futuro do Fórum inclusive foi com pessoas que 
historicamente estão no Fórum. Eu quero renovar o Fórum, mas 
vou discutir isso a partir das pessoas que já são parte da 
história? Eu tenho que pensar um modo diferente de fazer esse 
debate para que ele seja construído a partir de novas 
contribuições. (Rita Freire).  
 
Isso (a discussão sobre o futuro do fórum) não é uma coisa nova, 
ela já foi tratada em outros fóruns, até bem antes, nos Fóruns de 
Porto Alegre, quase que para cumprir tabela. “Ah, precisamos 
discutir o futuro do Fórum, então bota aí”, mas ninguém estava 
preocupado. (Carlos Tiburcio) 

 

 

Em seu texto de avaliação sobre o evento, Whitaker (2016) aponta que, 

com a perda de visibilidade, seria então necessário pensar sobre como fazer que 

o Fórum voltasse aos radares.  Muitos organizadores também considerariam 

necessário empreender mudanças, já que o mundo teria mudado 

consideravelmente desde que o FSM foi idealizado e, portanto, seria preciso 

fazer uma adequação aos novos tempos, com seus desafios e perspectivas. 

Uma das mudanças frequentemente propostas seria deixar de cumprir o que 

determina a Carta de Princípios ou modificá-la, o que poderia ser feito no âmbito 

do Conselho Internacional. Whitaker, entretanto, questiona se essa modificação 

na Carta seria realmente necessária. Ele afirma que o impasse em relação ao 

que fazer com o documento que sustenta a metodologia do espaço aberto já 

existiria há anos e que teria levado a uma profunda crise de identidade no 

Conselho Internacional. 

Rainald Manth (2018) aponta que ainda não haveria substituto para o 

Fórum Social Mundial, mas que, para que ele continue existindo, é necessário 

realizar mudanças. Um dos pontos problemáticos seria a questão do 

financiamento, que nos últimos anos tem sido precário e está se tornando ainda 

mais escasso, pois muitas ONGs têm tido que cortar gastos em um cenário de 

crise econômica. Por isso, seria necessário formular uma política financeira 

sustentável e de longo prazo para o Fórum. Outro aspecto em que deveria haver 
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mudanças, segundo o autor, seria o Conselho Internacional, pois não estaria 

claro como as pessoas ou organizações acedem a esse órgão, além de que seus 

arranjos de poder não seriam transparentes. Também seria necessário trazer 

para o C.I. os jovens dos novos movimentos sociais que se formaram no contexto 

após a crise econômica de 2008, e o Conselho deve estar aberto às mudanças 

que porventura sejam sugeridas por esses novos movimentos. No que tange à 

renovação geracional, os entrevistados Damien Hazard, Michael Löwy 

concordam que ela esteve aquém do que seria ideal, diferentemente do 

entrevistado Carlos Tibúrcio, ao comentar sobre a edição de 2018 do FSM.  

 

Muitos jovens têm participado dos Fóruns, mas as equipes 
dirigentes continuam sendo das gerações anteriores. Para 
garantir a continuidade da iniciativa, seria importante uma maior 
participação de quadros jovens. (Michael Löwy) 
 
Acho que tem uma pessoa dentro do Conselho Internacional que 
tem menos de quarenta anos. Todo mundo tem mais de 
quarenta. (Damien Hazard) 

 
É assim que eu vejo o Fórum da Bahia. Ele tem uma importância 
histórica fundamental. Eu estava lá, com grande satisfação, 
vendo uma geração que não era mais a nossa, dando conta do 
recado. Isso foi muito emocionante. O pessoal novo é muito 
dedicado e muito capaz politicamente. (Carlos Tibúrcio) 
 
 

Whitaker et al (2018) também comentam sobre a crise do Conselho 

Internacional, e afirmam que, partindo de uma perspectiva política tradicional, 

muitas pessoas teriam acreditado que o poder máximo do processo-Fórum se 

encontraria no CI, o que teria levado várias organizações a participar do 

Conselho Internacional, apesar desse órgão ainda não ter conseguido definir sua 

função e seu escopo. Assim, um dos problemas do CI seria o fato de que, apesar 

haver diversas organizações com adesão formal, poucas efetivamente 

participariam das reuniões, o que faria com que as decisões políticas acabem 

sendo tomadas por um número reduzido de pessoas. Além disso, Moema 

Miranda relata que:  

 

O Conselho Internacional realmente se transformou em uma 
coisa caótica. Porque as forças que estavam representadas no 
início do Conselho muitas delas se esclerosaram, então você 
tem hoje muitas pessoas lá que continuam, mas seus próprios 
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movimentos não têm mais força. Muitos movimentos que têm 
força não conseguiram entrar. O Conselho Internacional é um 
dos problemas. A forma como o Conselho se organizou e a 
dificuldade que ele teve de se renovar. (Moema Miranda) 

 

 

Karen Buckley (2015) tece um diagnóstico semelhante sobre o Conselho 

Internacional e aponta que o órgão estaria enfrentando uma insatisfação 

crescente e, por isso, seria necessário reformulá-lo com um novo coletivo, 

composto por organizações mais atuantes. Buckley aponta também que o Fórum 

Social Mundial teria perdido ressonância, uma vez que a atenção do público 

mundial teria migrado do “outro mundo possível” (lema do Fórum Social Mundial) 

para “nós somos os 99%”, slogan que teria ganhado força em um momento de 

crescimento das desigualdades entre o estrato social do topo e o restante da 

população.  

No tocante à questão do espaço aberto, Francine Mestrum (2013) afirma 

que o Fórum carregaria uma contradição no fato de se pretender um espaço 

aberto e horizontal, contrário a hierarquias, mas sustentar pesadas estruturas de 

governança criadas na década anterior. Uma dessas estruturas seria o Conselho 

Internacional, que começou em 2001 como um colégio de líderes de movimentos 

sociais e intelectuais, mas depois da edição de 2004, em Mumbai, teria se 

reestruturado e colocado para si o objetivo de promover e expandir o processo 

Fórum. Nessa expansão, o órgão teria se convertido em um colegiado de mais 

de 150 membros, com seis comissões de trabalho.  

Entretanto, ainda que se considere que o processo de mundialização do 

Fórum, impulsionado pelo Conselho Internacional, tenha sido exitoso, o Fórum 

teria se convertido em um movimento que não se move. Evidentemente, haveria 

opiniões críticas a essa tendência de imobilismo, apontando falhas nas 

estruturas de poder do Conselho Internacional. Entretanto, essa estrutura pouco 

teria se modificado, já que não teria havido renovação geracional. A maior parte 

dos membros do Conselho Internacional segue sendo seus fundadores e não 

estaria claro se os membros representariam realmente a voz de alguma 

organização/movimento ou somente a si mesmos (SCHRÖDER, 2013). Nesse 

sentido, a entrevistada Rita Freire diz que “teria que ter mais renovação porque 
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já faz alguns anos que o Conselho Internacional se discute para saber qual é o 

seu papel”. (Rita Freire) 

Gina Vargas (2016) também afirma que o Conselho Internacional deveria 

passar por uma reorganização, de modo a ampliar a representatividade de atores 

e de olhares políticos, garantindo a inclusão das novas gerações. Visão 

semelhante é apresentada pelo entrevistado Hélio Menezes.  

 

Acho que essa estrutura interna tem um problema geracional 
muito grande. Eram pessoas formadas na luta política e na luta 
das organizações da sociedade civil mundiais que se forjaram 
no final dos anos 70 e começo dos 80. São pessoas incríveis, 
com uma bagagem cultural e política absolutamente fenomenal, 
mas a gente que é um pouco mais jovem, a gente é formado em 
um momento político muito diferente do que foi o final dos anos 
70, início dos 80. Então acho que tem um descompasso. (Hélio 
Menezes) 

 

Em sua avaliação do Fórum de 2013, em Túnis, Francine Mestrum aponta 

que o Conselho Internacional teria falhado em lidar com questões políticas 

localizadas em dois níveis. Um desses níveis seria concernente ao fato de que 

o Fórum não teria um posicionamento coeso acerca do relacionamento com 

partidos e governos. Em várias edições realizadas na América Latina teria havido 

conflitos em torno da participação de pessoas envolvidas na política institucional; 

entretanto, em Túnis esse debate sequer teria existido, uma vez que o governo 

teria apoiado abertamente o Fórum. Assim, seria preciso ter uma decisão 

formalizada para que a relação como o governo não flutuasse de acordo com as 

dinâmicas de cada local de realização das edições mundiais. O outro nível seria 

concernente à realização de debates políticos dentro do Conselho Internacional, 

que estariam sendo evitados para que não gerassem divisões e atritos entre os 

membros. Entretanto, Mestrum (2013) enxerga que a garantia de um espaço 

para a discussão política seria a única forma de construir convergências e 

ultrapassar o sectarismo.  

Mestrum (2013) aponta também para a necessidade de o Conselho 

Internacional se democratizar e aumentar a transparência, pois a ausência de 

democracia e de transparência estaria causando desconfianças entre os 

próprios membros, visto que muitas das decisões estariam sendo tomadas em 

reuniões paralelas. Além disso, existiria um distanciamento entre o Conselho 
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Internacional e o processo do Fórum. Na avaliação do Fórum de 2013, muitos 

participantes teriam apontado que o evento teria ocorrido independentemente da 

atuação do Conselho Internacional. Semelhante avaliação foi feita na própria 

reunião do C.I. após a edição de 2018, em Salvador, quando Mauri Cruz afirmou 

que o Fórum foi organizado não por causa do Conselho Internacional, mas 

apesar dele. 

Os dilemas sobre o futuro do Fórum e do Conselho Internacional também 

estiveram presentes em 2016, em Montreal. Carminda Mac Lorin (2016), 

integrante do coletivo canadense do FSM, aponta que, na reunião do C.I. 

organizada após o evento, os membros do órgão teriam apresentado 

divergências quanto à essência do órgão. Teriam sido expressos diversos 

questionamentos, entre eles se o CI deveria ser apenas a estrutura responsável 

por garantir a coerência do Fórum Social Mundial em relação a seus princípios 

originais ou se deveria ser uma força unificada e atuante na luta contra as 

violações das democracias e dos direitos humanos. Segundo a autora, esse 

debate, que acompanha o Fórum desde a criação, teria tido especial importância 

na reunião de Montreal, impulsionado por militantes das causas palestina e curda 

e por defensores da democracia no Brasil, que teriam colocado em relevo a 

necessidade de ações e de solidariedade internacional.  

Mac Lorin aponta que essa necessidade estaria cada vez mais candente, 

mas que também seria “triste constatar que a necessidade de destacar a 

importância de nossas lutas faz emergir com força as rivalidades internas” (MAC 

LORIN, 2016, p. 23). Ela acrescenta ainda que o futuro do Futuro do Fórum 

dependeria de que os atores que o constroem vissem que suas posições não se 

opõem, já que a construção de espaços abertos e a proposição de ações 

concretas poderiam se complementar. Além disso, se os membros do Conselho 

Internacional sentem a necessidade de tomar posições coletivamente, seria 

essencial que isso fosse possível, sem que significasse que o Fórum cessaria 

sua abertura e sua capacidade de inclusão. Em uma tentativa de propor saídas 

para a crise do Fórum Social Mundial, Mac Lorin (2016) apresenta algumas 

sugestões. Para ela, o Conselho Internacional deveria se tornar uma entidade 

que elaborasse posições coletivas baseando-se na análise de situações que 

ensejassem a solidariedade internacional, de modo a dar ressonância global às 

lutas locais. Além disso, de modo complementar ao C.I., poderia ser criada uma 
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entidade de Acompanhamento do Processo dos Fóruns Sociais que apoiasse a 

organização de cada Fórum Social, velasse pela aplicação da Carta de 

Princípios, garantisse a presença midiática nos eventos e se responsabilizasse 

pela transmissão de aprendizagens, memórias e experiências, o que, por sua 

vez, garantiria uma unidade mínima entre os Fóruns de diferentes níveis, 

implicando mais concretude e solidez ao processo-Fórum.  

Uma ideia semelhante à apresentada por Mac Lorin teria sido 

apresentada na reunião do Conselho Internacional realizada após o Fórum 

Mundial das Resistências, em 2017, na cidade de Porto Alegre. Nessa ocasião, 

teria sido proposta a criação de um órgão responsável pela continuidade do 

processo entre os eventos globais, bem como por estabelecer uma maior 

conexão entre as assembleias nacionais, regionais ou temáticas que são 

organizadas em cada evento do Fórum. Assim, esse órgão auxiliaria na 

elaboração e na implementação de estratégias comuns a nível global, entre um 

evento e outro. Ao realizar seu trabalho, essa estrutura também faria uma 

cartografia das lutas e mobilizações por temas e por territórios. Além disso, 

definiria estratégias globais para os movimentos, tendo como aporte as lutas 

locais. Em se tratando das questões organizativas, a estrutura deveria crescer 

paralelamente ao Conselho Internacional e sempre integrar novos movimentos. 

Para garantir o elo entre as várias assembleias, seria criada uma comissão de 

representantes que teriam três prerrogativas: compartilhar informações entre 

todos os envolvidos nessa estrutura, assegurar a participação dos 

representantes das assembleias nas reuniões organizativas, e propor consensos 

a serem aprovados nas várias assembleias (FSM, 2017).  

Boaventura de Sousa Santos (2017), que participa do processo Fórum 

desde o princípio, também aponta algumas sugestões para a superação da crise 

do Fórum e do Conselho Internacional. Essa crise teria atingido o auge na 

reunião do CI após a edição mundial do Canadá, em que o Conselho não teria 

aprovado uma tomada de posição sobre o golpe no Brasil devido à resistência 

de alguns poucos indivíduos.  Diante desse quadro, Santos acredita que o Fórum 

deva mudar, de modo a não perecer. Para ele, uma das mudanças necessárias 

seria a modificação da Carta de Princípios. No texto de 2017, o autor aponta que 

no Fórum de Salvador, em 2018, deveria ser aprovada uma nova Carta de 

Princípios, na qual o Fórum Social Mundial se colocaria como um órgão de 
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defesa da democracia, com poder para exprimir posicionamentos sempre que as 

instituições democráticas corressem perigo. Outra proposta seria a 

autodissolução do Conselho Internacional e a sua reconstrução em uma 

assembleia, sob critérios definidos pelos próprios participantes do evento.  

No ano anterior, Boaventura de Sousa Santos (2016) teria enviado uma 

carta aos outros membros do Conselho Internacional apresentando alguns 

questionamentos, entre eles o motivo de o Conselho manter-se em silêncio 

frente ao golpe ocorrido no Brasil ou quaisquer outras violações da democracia 

em diferentes lugares do mundo. Santos afirma saber que se trataria de uma 

limitação imposta pela Carta de Princípios, segundo a qual o Fórum não poderia 

emitir posicionamentos. Entretanto, essa limitação auto imposta faria do Fórum 

uma estrutura politicamente irrelevante.  

Santos (2016) aponta também que o momento histórico do mundo atual 

seria diferente daquele do tempo em que o Fórum foi criado, uma vez que o 

evento teria sido concebido para lutas ofensivas, e não defensivas como as que 

existem atualmente. Semelhante diagnóstico teria sido realizado pelos membros 

do Centro Tricontinental que se engajaram no FSM (CETRI, 2018). Em sua 

avaliação, no período histórico atual, os movimentos emancipatórios estariam 

em um estado de confusão ideológica e política.  A entrevistada Moema Miranda 

também compartilha dessa avaliação.  

 

Quando você olha quais foram os países que construíram o 
Fórum no começo, se você olha todo o processo latino-
americano, se você olha todo o processo na França, na Itália, 
naquele momento, começo dos anos 2000, você tinha um 
espectro de rearticulação. Quando você olha hoje na Itália, as 
forças de esquerda estão totalmente fragmentadas. Na França, 
estão totalmente fragmentadas. Em toda a Europa você tem um 
processo de fragmentação das forças de esquerda. (Moema 
Miranda) 
 

O desafio colocado é de que um programa antiliberal não seria suficiente 

para fazer frente às pressões reacionárias - seria necessário um 

altermundialismo renovado. Assim, os membros do Centro Tricontinental 

propõem algumas mudanças, que poderiam ser empreendidas no âmbito do 

Conselho Internacional para enfrentar a perda de crença no Fórum Social 

Mundial, tais como a atualização da Carta de Princípios; a realização de um 
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Fórum Antiliberal na Suíça, durante a realização do Fórum Econômico Mundial; 

um melhor acompanhamento comunicacional do Fórum Social Mundial e, por 

fim, uma reaproximação com a Organização das Nações Unidas (ONU) (CETRI, 

2018). A questão da aproximação com a ONU também é trazida pelo 

entrevistado Carlos Tibúrcio.  

 

Sabe o que surgiu no Fórum da Bahia e ganhou força nas 
reuniões do Conselho Internacional aqui em São Paulo? Nós 
temos que focar também na ONU. A ONU é universal e não é 
democrática. Por que nós não podemos criar uma base de 
participação da sociedade civil democrática se referenciando na 
ONU? Esse é um desafio para quem? Quem pode encarar um 
desafio desse, se não, hoje, o Fórum Social Mundial? (Carlos 
Tibúrcio) 
 

Frente aos desafios que estão colocados para o Fórum Social Mundial, 

seria necessário dar um novo impulso ao pensamento utópico que teria marcado 

seu período inicial. Ao avaliar a atividade sobre o Futuro do Fórum, organizada 

no evento “FSM 15 anos”, Liège Rocha (2016), integrante do Conselho 

Internacional, expressa que teria ficado evidente que o FSM continua sendo um 

espaço importante de articulação de movimentos sociais nas diversas partes do 

mundo e que os movimentos que atuam nas cidades que acolhem o Fórum 

sairiam desse processo fortalecidos e estimulados. Entretanto, também teriam 

sido apresentados alguns desafios, como a necessidade de o Fórum ter uma 

ação mais continuada (ou seja, ser verdadeiramente um processo), que não se 

limitasse ao evento em si. Isso seria necessário para o enfrentamento do 

imperialismo e da crise internacional e para que se criasse uma agenda unificada 

de luta, tal como se fez em 2003 em relação à guerra do Iraque. No que concerne 

à continuidade do Fórum como um processo, e não apenas como um evento 

pontual, a entrevistada Maíra Junqueira, que trabalhou na secretaria do Fórum 

no Brasil, aponta o seguinte:  

 

Depois do evento, toda a galera que tem um expertise, que 
trabalhou lá um ano é mandada embora. Ficaram duas pessoas, 
aí contrataram mais duas e ficou uma equipe de quatro. E aí 
começa a construir tudo de novo na equipe, para chegar até o 
outro ano. (Maíra Junqueira) 
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Os desafios a serem enfrentados pelo FSM têm ensejado diversos tipos 

de análises. Entre elas, algumas teriam proposto o fim do Fórum Social Mundial, 

sobre as quais Mauri Cruz faz a seguinte colocação: “há quem deseje que o FSM 

acabe de forma honrosa. Até já foram publicados artigos com essa proposta. É 

uma ideia generosa, que pretende preservar as melhores lembranças do que 

fizemos. Mas tem sentido? Vamos colocar o que no lugar do FSM?” (CRUZ, 

2017). Para Cruz, o maior desafio do Fórum seria o reforço de uma dinâmica e 

uma metodologia que propiciem o diálogo entre os diversos, sem que isso 

implicasse apagar as identidades de cada um. Apesar das limitações, o Fórum 

seria o mais próximo que chegamos disso, de modo que acabar com ele 

significaria começar do zero. Assim, o desafio principal seria reinventá-lo, 

mantendo suas características, como a metodologia horizontal e autogestionada, 

mas sem que fosse desprovido de um sentido estratégico.  

 

3.3. O Fórum Social Mundial e os movimentos pós-2010 

 

Na última seção do capítulo, adentramos ao que é considerado um 

importante debate da terceira fase do processo Fórum, juntamente à questão de 

sua crise. Esse debate diz respeito à relação entre os movimentos que 

emergiram no contexto da crise financeira de 2008 e o movimento 

altermundialista. Conforme mencionado na introdução do capítulo, a maior parte 

das análises que abordam esse assunto não vai além da constatação da 

necessidade de se pensar a inclusão da nova geração política no FSM. Ainda 

que de maneira breve, a última parte da dissertação tenta ultrapassar parte 

dessa limitação, ao abordar algumas diferenças e semelhanças entre esses dois 

universos políticos36. Ressalta-se que não oferecerei uma sugestão de como os 

movimentos pós-2010 devam ser incluídos no Fórum. Apenas busco oferecer 

alguns subsídios aos debates que já vem sendo feitos em torno dessa questão. 

Depois de uma década do surgimento do FSM, os protestos da região do 

Magreb-Mashrek, os diversos movimentos Occupy e os Indignados foram 

considerados uma esperança de renovação para o movimento por justiça global, 

                                                           
36 Ainda que o movimento altermundialista e os que surgiram no período pós-2010 sejam 
considerados, nesta dissertação, como partes de dois universos políticos distintos, ou de dois 
ciclos diferentes de mobilização, ressalto que essa separação não é consensual na literatura 
sobre movimentos sociais.  
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bem como uma oportunidade para que o Fórum voltasse a se debruçar sobre a 

questão da horizontalidade e renovasse suas estruturas organizativas. O 

entrevistado Hélio Menezes comenta que:  

 
As configurações internas do Fórum não foram dando conta, 
foram ficando obsoletas para dar conta das novas questões que 
foram aparecendo no cenário político mais amplo. Então por 
exemplo, se a gente pára pra imaginar o que foi 2011. Entre 
2011 e 2013 com a explosão de movimentos da Primavera 
Árabe, de Occupy Wall Street, das Jornadas de Junho no Brasil 
em 2013, toda a discussão que veio do mundo político de 
contestação da ideia de representação, de que quem representa 
é a gente mesmo, de crítica muito forte a partidos políticos. 
(Hélio Menezes) 

 

Desde a ocupação de praças e parques em diversos lugares a partir de 

2011, teria surgido uma sensação de que o Fórum Social Mundial seria algo 

pertencente ao repertório político do passado. Entretanto, depois das duas 

edições do Fórum em Túnis, que contaram com a participação de vários ativistas 

dos novos movimentos, teria ficado demonstrada a possível compatibilidade 

entre o FSM e as novas formas de ativismo. De acordo com o Teivainen (2016), 

como as novas expressões tendem a estar mais especificamente localizadas, o 

Fórum Social Mundial ofereceria uma oportunidade e um lugar para encontros 

transnacionais. Assim como os movimentos mais atuais poderiam beber do 

Fórum e aprender com ele, a outra direção do fluxo também seria verdadeira, e 

o FSM poderia aprender muito, inclusive como melhor utilizar as tecnologias de 

informação nos processos comunicativos e de tomada de decisões. De todo 

modo, resta o desafio de como fazer a ligação entre esses dois universos 

políticos, como aponta o entrevistado Damien Hazard:  

 

Também não são movimentos, mas mobilizações, acho que tem 
que fazer a relação. São grandes mobilizações, mas que não 
tem uma linha contínua dentro do tempo. Isso é efêmero, de 
certa forma. Como fazer a relação entre mobilização e 
movimento, que têm uma maior continuidade, mas que não tem 
a mesma capacidade de mobilização do que essas novas 
mobilizações ou movimentos que são o grande destaque dessa 
década dos anos 2010? Como fazer essa relação entre 
movimento e mobilização? Esse é o desafio. E para isso o Fórum 
precisa se reinventar. (Damien Hazard)  
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Smith (2012) afirma que os movimentos atuais lembrariam em diversos 

aspectos os que se organizaram em torno do Fórum Social Mundial e que muitas 

dessas características poderiam ser encontradas no próprio Fórum. Vários dos 

comentadores do FSM enxergam que as mobilizações pós-2010 fariam parte de 

um contexto político criado pelo Fórum, ainda que seja difícil fazer essa relação, 

como também comenta o entrevistado Carlos Tibúrcio.  

 

É complicado, porque o próprio Fórum se nega a exercer esse 
papel mais incisivo, mais orgânico, sobre os desdobramentos 
que decorrem da ação dele. Ele se auto evita, nesse sentido, em 
nome da diversidade, da não centralização, de combater as 
visões de trabalho político de cima pra baixo. O Fórum tem toda 
uma série de freios. São os próprios movimentos que bebem 
dessa fonte da forma que querem beber, e tiram consequência 
da forma que querem tirar. (Carlos Tibúrcio)  
 

Além disso, os movimentos da Primavera Árabe compartilhariam com o 

Fórum uma concepção prefigurava de política, muito mais participativa que a 

maioria das experiências institucionais. Essa mesma concepção também seria 

compartilhada por outros movimentos, como os dos Indignados e os diversos 

Occupy ao redor do mundo. Nessa concepção de democracia, as decisões 

políticas não seriam simplesmente delegadas aos representantes, mas se 

baseariam em experiências compartilhadas e elaborações coletivas de soluções 

para os problemas. Ressalta-se também que as demandas políticas desses 

diversos movimentos, bem como as do Fórum Social Mundial, não seriam 

direcionadas apenas aos Estados, e seriam colocadas como parte de uma luta 

por autonomia (CASTAÑEDA, 2012). Nesse sentido, os novos movimentos 

colocariam ênfase na incapacidade de os governos nacionais serem responsivos 

às demandas dos cidadãos, além de criticaram mecanismos estabelecidos da 

democracia institucional, como partidos políticos e eleições. Em outras palavras, 

os protestos seriam uma reação ao desaparecimento dos espaços públicos de 

deliberação democrática, posto que a política estaria cada vez mais dominada 

por oligarquias e poderosos grupos econômicos. 

Outra característica comum a todas essas manifestações seria o fato de 

que, apesar de não serem conectadas por nenhuma instância ou evento, como 

o próprio Fórum Social Mundial, haveria um sentimento de solidariedade entre 

os manifestantes nas diferentes partes do mundo, que teria sido criado, 
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sobretudo, pela circulação de notícias e de imagens pela internet (ROVISCO, 

2017). Smith cita o exemplo de manifestantes na Praça Tahrir, no Cairo, que 

pediram pizzas para os manifestantes que ocupavam o Capitólio de Wisconsin, 

em demonstração de solidariedade (SMITH, 2012).  

 Como apontado nos parágrafos anteriores, haveria diversas 

características comuns aos movimentos pós-2010 e ao Fórum Social Mundial, e 

várias análises sobre o processo Fórum apontam para a necessidade de 

incorporação dessas novas formas de expressão política, como uma maneira de 

fortalecer o movimento altermundialista. Entretanto, também é necessário 

destacar que há uma série de diferenças entre os dois universos, que devem ser 

analisadas caso se deseje incorporar os novos repertórios políticos, os quais 

atualmente teriam certa dificuldade de inserção no espaço do Fórum, marcado 

pela cultura política de um período histórico anterior. Esse ponto também é 

destacado pelo entrevistado Damien Hazard:  

 
O Fórum quando surgiu em 2001 ainda era novidade. Era a 
maior novidade da década anterior. Nesta década, o Fórum não 
é mais a novidade. A novidade são aqueles movimentos que 
ocupam as ruas, que começaram com o Occupy, Indignados, 
passou pela Primavera Árabe, pelos movimentos de cidadãos do 
Chile, do Brasil, da Coreia do Sul, no Japão com a questão 
nuclear, uma série de questões, que passaram a ter uma outra 
forma, mais horizontal. (Damien Hazard) 

 

Entretanto, a maior parte das análises não aponta, por motivos que não 

me cabe analisar no âmbito dessa dissertação, quais seriam as diferenças e as 

semelhanças entre as novas formas de expressão política e o Fórum Social 

Mundial; por esse motivo, não vão muito além da constatação de que, apesar 

das diferenças, seria positivo ao Fórum incorporar os movimentos pós-2010. 

Nesse sentido, os parágrafos que seguem tentam apontar algumas das 

características que seriam próprias à Primavera Árabe, Indignados e Occupy, de 

modo a incrementar a reflexão sobre os pontos de contato e de cisão com o 

Fórum Social Mundial.  

Breno Bringel (2016) aponta que os movimentos supracitados fariam parte 

de uma nova geopolítica da indignação global. Entretanto, destaca-se que, ainda 

que haja ares globais de mobilização, com a existência de movimentos 

praticamente simultâneos em diversos locais do mundo, as demandas e os 
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interlocutores seriam, sobretudo, nacionais. Ademais, uma das características 

mais marcantes nessas formas políticas recentes é o fato de que seriam menos 

ancorados em organizações e redes preexistentes do que o movimento por 

justiça global que originou o Fórum Social Mundial. Outro aspecto seria o rápido 

compartilhamento mundial de mensagens, convocatórias, símbolos e repertórios 

por meio das redes sociais. Entretanto, diferentemente dos movimentos sociais 

territorializados e mesmo dos movimentos altermundialistas, não haveria um 

espaço de articulação permanente, que permitiria um conhecimento mais 

profundo das diversas lutas com as quais os ativistas entraram em contato pela 

tela do computador ou dos smartphones.  

Também se pode afirmar que os movimentos apresentariam, como 

característica comum, o rechaço aos partidos políticos tradicionais e às formas 

institucionais de organização política, que teria sido transversal a todas as 

expressões deste ciclo global de indignação (SILVA; BERNARDES, 2015). Em 

muitos casos, para a expressão desse rechaço e para mostrar um modo 

diferente de fazer política, foram recuperados símbolos e repertórios de 

experiências políticas anteriores, ainda que nem sempre de maneira explícita, o 

que teria gerado certos tensionamentos dentro do Fórum Social Mundial.  

 

O engraçado para mim foi a reação de algumas pessoas do 
Fórum querendo dizer para o Occupy Wall Street e para os 
Indignados “olha, nós somos do Fórum e nós pensamos o que 
vocês estão fazendo”, como se isso tivesse alguma importância. 
De qualquer maneira, o que digo é que, quando surge, não mais 
no local de um evento, mas surge na rua, surge na sociedade, o 
sujeito Fórum Social Mundial, só que não se reivindica como 
Fórum, não é uma franquia do Fórum Social Mundial, e 
curiosamente no Fórum Social Mundial havia alguns que queria 
que se transformasse em franquias. (Gustavo Codas) 

 

 

De maneira mais concreta, recuperou-se o discurso da horizontalidade, 

da negação da representação e da inexistência de lideranças nos movimentos, 

tal como se pretendeu fazer no Fórum Social Mundial (CARUSO e TEIVAINEN, 

2014), mas ainda assim essas características teriam gerado uma dificuldade de 

equacionamento dentro do Fórum. Essa questão também é mencionada pela 

entrevistada Moema Miranda.  
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Se você pega, por exemplo, movimentos fortes que começaram 
a partir de 2010, como o Occupy Wall Street, que de repente 
você tinha milhares de pessoas, ou movimentos como o 
Podemos, e de repente um monte de gente. E a gente começava 
a dizer “bom, então o Fórum tem que ser capaz de dialogar com 
esses novos movimentos, que são mais horizontais, que não tem 
representação”, mas mal a gente começava a tentar 
desenvolver: “como é que a gente faz o diálogo com eles, como 
é que convida, quem é que convida, se não tem representação?” 
Mas aí esses próprios movimentos já estavam se desfazendo, 
tem uma efemeridade maior. (Moema Miranda) 

 
 
Diversamente ao que acontece no FSM, haveria uma nova forma de ação 

coletiva, muito mais calcada na ação dos indivíduos, ao passo que o FSM seria 

um espaço sobretudo da chamada “sociedade civil organizada”, como consta em 

sua Carta de Princípios e como se observa pela própria composição do Conselho 

Internacional, em que os membros representam (ou deveriam representar) 

organizações ou movimentos - ainda que haja uma tônica geral de rechaço à 

política de representação. No site da edição de 2018, por exemplo, na seção de 

perguntas frequentes se esclarece que apenas grupos poderiam propor 

atividades. A proeminência dada aos grupos organizados também pôde ser 

observada na maneira como o ambiente do evento de Salvador foi organizado: 

na área de credenciamento, havia guichês separados especialmente para o 

registro de organizações. A entrevistada Moema Miranda observa que  

 

Quando o Fórum foi pensado, foi pensado no século passado, 

no final dos anos 90, a partir de uma lógica de organizações mais 

sólidas existindo, você tinha os sindicatos, você tinha os 

partidos, você tinha as ONGs, que eram organizações muito 

fortes. Quando você vai falar de ONG, elas estão super fracas, 

super frágeis, super desconstituídas, não tem mais aquela 

expressão que tinha. Mas também as outras associações, as 

formas de organização hoje, elas estão muito mais incipientes. 

Os movimentos se constituem, têm uma certa força, mas daqui 

a pouco eles não têm mais a potência de mobilização que tinham 

antes. (Moema Miranda) 

 

Observa-se ainda uma modificação na dimensão espacial das lutas. As 

edições do Fórum Social Mundial estariam mais relacionadas às cidades e aos 

países, tanto que cada evento passa a ser conhecido pela cidade que o abrigou, 

no caso do Brasil (Porto Alegre 2005, Belém 2009, por exemplo), ou pelo país, 
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no caso das edições estrangeiras (Índia 2004, Senegal 2011, por exemplo). Já 

as mobilizações do novo ciclo mundial de indignação estiveram quase todas 

ligados a territórios menores, como praças e parques (Tahrir, Praça do Sol, 

Parque Zuccoti), os quais se tornaram não apenas os loci das mobilizações, 

como também reivindicações em si, com as demandas por direito à cidade e ao 

usufruto do espaço público. Em um evento organizado pelo Departamento de 

Sociologia da Universidade de São Paulo, perguntei a Geoffrey Pleyers (2017)37 

se ele acreditava que o Fórum Social Mundial ainda seria uma potência 

aglutinadora dos movimentos sociais, ao que me respondeu que não seria, dado 

que as movimentações políticas pós-2010 teriam um enfoque muito maior nos 

níveis local e nacional, em detrimento de uma identidade global que tem se 

perdido (informação verbal). Ainda que a questão do global seja um ponto de 

diferença nas análises de Pleyers e Bringel, ambas as opiniões destacam a volta 

das questões locais.  

Nesse sentido, mesmo que no ciclo atual de indignação ainda haja 

demandas dirigidas a interlocutores globais, como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), os alvos principais 

deslocaram-se das instituições promotoras da governança global e da 

globalização para os Estados, que reaparecem como o principal adversário 

(SPARKE, 2013; BRINGEL, 2016). O motivo, para Bringel, talvez seja a 

necessidade de travar lutas nacionais pela garantia ou contra a perda de direitos. 

Porém, Smith e Smyth (2012) teriam outra percepção sobre os adversários das 

novas lutas e apontam que os protestos recentes e o Fórum Social Mundial 

teriam em comum a percepção de que a conquista das mudanças almejadas 

passa por mudanças nas relações de poder das instituições globais.  

Ainda assim, mesmo que os movimentos pós-2010 tenham em comum 

com o FSM a crítica aos efeitos perversos da globalização neoliberal na vida dos 

cidadãos comuns e das comunidades, as suas lutas e articulações ocorrem em 

âmbito local e são muito mais ligadas ao território de origem, ao contrário do 

Fórum Social Mundial, que empreenderia uma análise global da conjuntura. 

Além disso, os movimentos do novo ciclo global de indignação teriam como foco 

                                                           
37 Informação fornecida por Geoffrey Pleyers durante o evento “De Occupy a Trump, do FSM a 
Temer: um balanço pessoal e crítico da sociologia dos movimentos sociais”, organizado por 
ocasião da vinda de Pleyers ao Brasil, em 24 de novembro de 2017.   
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os políticos nacionais e a resistência à violência das polícias locais (SMITH, 

2012). Assim, um dos pontos comuns a todas essas mobilizações seria o fato de 

estarem lutando contra as materializações locais de um sistema de poder 

mundial. 

Outra diferença entre o conjunto atual de protestos e o Fórum Social 

Mundial é que este teria primeiramente se articulado de maneira transnacional 

e, em seguida, foi sendo capilarizado para os níveis nacional e local, enquanto 

aquele seguiu o percurso contrário, do local para o global, seguindo a geografia 

da emergência da crise, que afetou diferentes lugares em variadas 

temporalidades e intensidades. Segundo Smith (2012), esses caminhos inversos 

encontrariam reflexo na baixa capacidade de articulação internacional dos novos 

movimentos em comparação com o Fórum Social Mundial. Também há que se 

considerar que as mobilizações atuais seriam mais sensíveis às conjunturas 

nacionais do que os grupos e atores integrantes do movimento por justiça global, 

que já nasceu com uma orientação transnacional.  

Além disso, mais uma diferença entre o movimento altermundialista e os 

movimentos atuais é o uso que estes fazem da internet. Não se trata apenas de 

uma transposição de meios de comunicação, do telefone ao computador, por 

exemplo, mas na intencionalidade do uso desses meios. O movimento 

altermundialista utilizou-se das novas tecnologias de comunicação para 

mobilizar as ações e para construir plataformas de comunicação alternativas, a 

exemplo da criação do Indymedia38. Já no caso deste ciclo de indignação global, 

ainda que as redes sociais sejam utilizadas para auxiliar a mobilização, elas não 

teriam apenas o propósito em si de mobilizar, mas também de romper com a 

mediação de terceiros, permitindo “um maior protagonismo pessoal e uma 

descentralização das convocatórias globais, o que, por sua vez, está por detrás 

do caráter efêmero de muitas dessas ações” (BRINGEL, 2016, p. 36). A 

                                                           
38 “Indymedia, abreviação de Independent Media Center (IMC), é uma rede global de 
organizações de mídia independente que oferece ao público uma cobertura anticorporativa das 
notícias. Seu website, indymedia.org, opera como uma plataforma aberta, propiciando a qualquer 
pessoa com acesso à internet fazer o upload de textos e arquivos digitais. O primeiro IMC 
apareceu no fim de novembro de 1999 em Seattle, Washington, na ocasião do dos protestos de 
massas contra a Organização Mundial do Comércio, quando uma coalizão de mídia e tech 
ativistas de base criaram um centro de mídia no centro da cidade de Seattle e lançaram um 
website para propiciar aos ativistas o envio de materiais diretamente dos protestos” (MILAN, p.1, 
2013).  
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efemeridade das manifestações políticas do ciclo atual é apontada pela 

entrevistada Moema Miranda.  

 

Eu acho que as crises, se a gente olha a partir de 2009, tudo o 
que aconteceu na Europa e essa rapidez com que os 
movimentos se fazem e se desfazem, se você pensa, por 
exemplo, na primavera árabe, que começou com a grande 
proposta libertária. Nós fizemos dois Fóruns na Tunísia, para 
tentar articular. Mas as coisas emergem e submergem muito 
rapidamente. A gente foi pra Tunísia e praticamente a Primavera 
Árabe já estava se desfazendo. (Moema Miranda) 

 

A questão da efemeridade também se faz presente na comparação entre 

as diferentes lógicas que regem os dois universos. O Fórum seria sustentado 

pela “lógica de networking”, unindo diversos atores coletivos, enquanto os outros 

movimentos privilegiariam a “lógica da agregação”, por meio da qual se formam 

grupos efêmeros de indivíduos que se desagregam tão facilmente quanto se 

agregaram. Contrapondo as formas organizativas geradas pelas duas lógicas 

supracitadas, a entrevistada Maíra Junqueira aponta o seguinte: 

 
Acho que a gente está precisando de formatos, e aí é uma 
cabeça mais tradicional minha, acho que a juventude que gosta 
menos de formatos. Acho que precisa um pouco mais de 
solidificação das coisas. Essa coisa tão fluida, no final, no frigir 
dos ovos, ela alcança muito pouca coisa. É um modelo jovem de 
pensar, societário, mas eu não consigo identificar que está 
dando muito certo. (Maíra Junqueira) 

 
Retornando à questão da internet, Gentili e Arata (2016) fazem a ressalva 

de que se deve observar com cautela o uso das redes sociais, porque a internet, 

longe de ser um espaço cultural horizontal e participativo, seria um lugar de 

batalhas comunicativas que só poderão ser vencidas pela combinação de 

estratégias direcionadas aos meios de comunicação de massas, com o objetivo 

de romper seu cerco de censura, e estratégias que permitam vencer o poder dos 

algoritmos das redes sociais.  

Levando-se em consideração essas constatações, coloca-se a 

necessidade de “evitar a fetichização das redes sociais e os excessos do 

determinismo tecnológico e do ‘internet-centrismo’ de todos aqueles que querem 

‘mudar o mundo com alguns clics’” (PLEYERS, 2016, p. 39).  Seria necessário 

também articular de maneira cada vez mais intensa as ações online e offline, a 
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ação nas redes e nas ruas. Para que isso ocorra, seria preciso superar a 

oposição que geralmente se faz entre o ativismo “virtual” das redes e o ativismo 

“real” das ruas.  A partir dos movimentos pós-2010 a articulação do ativismo 

online com ações de ruas se tornou ainda mais importante, já que da Puerta del 

Sol em Madrid ao Parque Zuccoti em Nova York, os espaços públicos teriam 

sido um dos corações que bombearam energia para os movimentos. Os próprios 

movimentos só teriam surgido quando irromperam nas praças e parques, 

quando se apropriam do espaço público e nele foram vistos (GENTILI e ARATA, 

2016).  

Pleyers (2016) também afirma que a ocupação de espaços públicos teria 

sido o centro dos movimentos. Esses espaços, além de lugares de resistência, 

foram palco de experimentações, vistos como lugares apartados do mundo 

capitalista e onde os ativistas e militantes poderiam viver de acordo com os 

princípios que desejassem para a nova sociedade. Assim, nas praças e parques, 

teria havido a tentativa de implementar formas de autogestão e de relações 

horizontais. Tudo isso pode ser resumido na ideia de política prefigurativa, já 

comentada anteriormente. Esse tipo de ideação política também tem estado 

presente no Fórum Social Mundial. Entretanto, a horizontalidade não estaria 

isenta de relações de poder e opressão, pelo fato de que não seria possível fazer 

uma separação total entre as vivências do mundo capitalista e aquelas que se 

pretende instaurar através da política prefigurativa (JURIS et al, 2012). Nesse 

quesito, a diferença entre os movimentos do atual ciclo global de indignação e o 

Fórum Social Mundial é que este detém estruturas minimamente permanentes 

nas quais as discussões sobre as relações de poder possam ser organizadas, 

ao passo que aquele não disporia dessas estruturas. 

Apesar das diferenças, Smith (2012) aponta que esses movimentos 

podem ser direcionados a participar do Fórum Social Mundial, o que já viria 

ocorrendo. À medida que os indignados e os occupiers entraram no Fórum Social 

Mundial, este teria iniciado um processo de renovação, ainda que permeado de 

conflitos e de tensões. As experiências do Fórum de 2013, na Tunísia, teriam 

mostrado que esses novos ativistas poderiam renovar as energias do processo. 

O mesmo teria ocorrido na edição de 2015, ainda que em menor proporção, 

devido ao refluxo pelo qual os movimentos estariam passando, por ocasião das 

diversas tentativas contrarrevolucionárias após a Primavera Árabe.  
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 Como apontado na primeira seção deste capítulo, diversas dúvidas 

pairam sobre os movimentos do novo ciclo político desde a sua criação. Uma 

dessas questões seria concernente à sua permanência e à capacidade de seguir 

canalizando as energias políticas em direção a uma ampla frente de lutas que 

esteja à altura dos desafios colocados pela crise financeira que se arrasta desde 

2008 e pela deterioração das condições democráticas em diversos países. 

Essas questões seguem em aberto; entretanto, já se observam mudanças 

culturais importantes que, se seguirem sendo incorporadas e analisadas em 

suas potencialidades e contradições, podem trazer bons aportes ao Fórum 

Social Mundial. Para que isso aconteça, é necessário conhecer as semelhanças 

e as diferenças que os novos movimentos possuem com o FSM, de modo a 

equacioná-las da melhor forma e de maneira a evitar choques entre as culturas 

políticas.  

Mac Lorin e Schall (2018) afirmam que o Fórum Social Mundial de 2016, 

no Canadá, teve como inspirações organizativas tanto o movimento 

altermundialista quando a constelações de movimentos pós-2010 ou, como os 

denominam Della Porta e Mattoni (2014), “movimentos da crise”. O coletivo 

organizador de 2016 teria sido inicialmente constituído por pessoas que 

estiveram envolvidas na organização dos Fóruns Sociais do Quebec (2007 e 

2009), nas mobilizações do Occupy (2011), na onda de protestos estudantis que 

ficou conhecida como Primavera do Quebec, em 201239, além de membros de 

diversos outros grupos e movimentos mais tradicionais. De acordo com os 

autores, o diferencial do coletivo organizador de 2016 teria sido a tentativa de 

privilegiar as perspectivas dos cidadãos e das organizações locais, ao invés de 

se apoiarem em grandes instituições, como centrais sindicais e ONGs. Assim, 

as concepções e expectativas dos organizadores para com o evento teriam sido 

bastante similares com as das mobilizações pós-2010. Essa confluência de 

referências de dois momentos históricos continua, segundo Mac Lorin e Schall 

(2018), a influenciar as discussões do Fórum Social Mundial sobre processos e 

procedimentos.  

                                                           
39 A Primavera Canadense foi uma série de protestos que eclodiu em 2012, contra o Plano de 
Financiamento das Universidades Quebequenses, proposto pelo Primeiro-Ministro Jean 
Charest. Esse plano aumentaria em até 75% as taxas das universidades do Quebec. O ciclo de 
protestos também ficou conhecido como Primavera Érable, sendo érable o nome da árvore 
canadense da qual se extrai o xarope de maple (STEFANEL, 2013). 
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Como pudemos observar ao longo do capítulo, o FSM acumula uma série 

de questões em aberto. Em sua terceira fase, que corresponde ao período entre 

2011 e 2018 – ano de finalização da pesquisa, o Fórum carrega tanto as tensões 

e clivagens políticas características dos anos anteriores, quanto as que se 

criaram nos anos mais recentes. Entre as questões hodiernas, destaca-se uma 

dificuldade de equacionamento entre a nova cultura política com base na qual o 

Fórum foi criado, e outra cultura política ainda mais nova, ensejada pelos 

“movimentos da crise”. Cumpre notar que não se discutiu ao longo do texto o 

que essas culturas têm de verdadeiramente novo; apenas se empregou o 

“discurso nativo”, utilizado pelos ativistas dessas expressões políticas.  

Além do confronto entre dois universos políticos, o Fórum Social Mundial 

tem sido atravessado por múltiplas crises, que incluem desde os efeitos 

deletérios do colapso econômico de 2008, até uma crise em suas estruturas 

organizativas, que faz com que se questione qual será o futuro do Fórum. As 

discussões acerca do futuro do FSM ocorrem desde a primeira fase, entretanto, 

como apontou o entrevistado Carlos Tibúrcio, geralmente eram marcadas por 

uma tônica formalista, sem que fossem motivadas por uma real necessidade de 

se pensar sobre um porvir ameaçado. Entretanto, nos últimos anos, essa 

questão tornou-se um problema concreto e imediato, de modo que, diante de 

possibilidades reais de esgotamento do processo Fórum, seus organizadores 

provavelmente empenharão mais energias em pensar como sair das 

encruzilhadas em que o FSM se encontra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos três capítulos da dissertação, cumprimos os objetivos 

expressos na introdução do trabalho, quais sejam: sistematizar informações 

sobre as edições centralizadas do Fórum Social Mundial e evidenciar quais são 

seus principais desafios e questões em aberto na segunda década do século 

XXI. Esse objetivo foi cumprido por meio da análise da literatura escrita por 

ativistas e acadêmicos desde o início do Fórum, de trabalho de campo e de 

entrevistas realizadas com pessoas que estão ou estiveram envolvidas nas 

instâncias do FSM, como a secretaria, o Conselho Internacional e os grupos 

facilitadores das edições mundiais.  

No capítulo 1, apresentou-se o contexto histórico quando da criação do 

Fórum Social Mundial. O fim do século XX foi marcado tanto pelo acirramento da 

ideologia neoliberal quanto pela quebra das promessas feitas em torno da 

globalização, de que a partir daquele momento viveríamos em um mundo 

conectado e sem fronteiras, em que os problemas sociais e ambientais poderiam 

ser resolvidos pelo capitalismo. Também era o período do “fim da História”, 

propalado por Francis Fukuyama, segundo o qual o auge da civilização seria a 

democracia de mercado e, nesse sentido, “não haveria outra alternativa” – 

tomando emprestadas as palavras de Margaret Thatcher. No entanto, as forças 

progressistas empenharam-se em evidenciar que a História não havia terminado 

e que o capitalismo neoliberal enfrentaria resistências.  

Nesse contexto, ocorreram diversas mobilizações significativas ao redor 

do mundo, mostrando que o Fórum Social Mundial fez parte de um crescendo 

de lutas que se colocavam contra a globalização/mundialização neoliberal – 

sendo, portanto, denominadas de altermundialistas. Com o objetivo de avançar 

nas formulações políticas de um novo projeto de globalização, foi organizada, 

em 2001, na cidade de Porto Alegre, a primeira edição do Fórum. O evento foi 

celebrado com muito entusiasmo, oferecendo um novo ânimo para as forças 

progressistas e de esquerda, que passavam por um período de confusão 

programática decorrente do fim da União Soviética e do avanço do 

neoliberalismo. Entre 2001 e 2005, o Fórum viveu seu período áureo, que 

corresponde a um afluxo crescente de participantes, bem como a uma prolífica 
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produção textual. Boa parte dessa produção seguia a tônica da celebração da 

metodologia do espaço aberto, consolidada nesse ínterim como uma grande 

novidade política. Nos anos de 2001, 2002 e 2003, o FSM foi organizado em 

Porto Alegre, indo a Mumbai em 2004, para então retornar à sua cidade de 

origem, em 2005, com uma série de inovações.  

Essas inovações, porém, não conseguiram barrar a pletora 

questionamentos que começaram a ganhar destaque a partir da edição 

descentralizada de 2006, que ocorreu em Bamako, Caracas e Karachi. Nesse 

período de questionamentos, que caracterizou o Fórum entre 2006 e 2011, as 

diferenças de projeto político para o Fórum extrapolaram o âmbito do Conselho 

Internacional e alcançaram o debate público de maneira pujante.  Essas 

diferenças diziam respeito sobretudo ao que se identificava como uma limitação 

da metodologia do espaço aberto, visto que, finda a empolgação inicial com a 

novidade do Fórum, diversos movimentos passaram a demandar modificações 

na fórmula do espaço aberto, de acordo com a qual o Fórum não emite 

posicionamentos políticos e não organiza agendas de lutas. Nesse sentido, os 

eventos não estariam conseguindo canalizar a formulação de alternativas para 

“o outro mundo possível”. Além disso, a segunda fase do Fórum também pode 

ser caracterizada por uma indefinição frente à ascensão dos governos 

progressistas na América Latina, uma vez que o FSM não teria conseguido se 

decidir por uma postura de adesão ou de enfrentamento, fazendo com que as 

relações com esses governos ficassem por vezes indefinidas. 

Em minha opinião, a fagulha que incendiou a pradaria foi o Apelo de 

Bamako, em que são elencadas diversas sugestões de frentes de atuação para 

construção de um projeto político alternativo ao capitalismo neoliberal. Os 

debates em torno da metodologia do espaço aberto caracterizaram toda a 

segunda fase do Fórum, que, além do policêntrico de 2006, também compreende 

as edições organizadas em Nairóbi, no Quênia, no ano e 2007 e em Belém, em 

2009, ocasião em que o Fórum teve um crescimento no número de participantes, 

que buscavam no evento a formulação de alternativas para a crise de 2008.  

Por fim, a terceira fase do Fórum compreende o período entre 2011 e 

2018, ano que marca a finalização desta pesquisa. Neste ínterim, a questão mais 

visível no processo-Fórum foi a relação entre este e as novas formas de 

mobilização política criadas a partir de 2011, a exemplo da Primavera Árabe, dos 
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diversos Occupy e do movimento dos Indignados. Esse debate – que em minha 

opinião não recebeu a devida atenção -  foi caracterizado por uma série de 

tensionamentos e dúvidas concernentes à melhor forma de incorporar as 

expressões desse ciclo global de indignação, que arrogam para si a criação de 

uma nova cultura política, confrontando-se, ainda que nem sempre de maneira 

explícita, com o universo do Fórum Social Mundial. Cumpre lembrar que o 

Fórum, à época de sua criação, também buscou implementar uma nova cultura 

política, mas essa cultura em diversos momentos pareceu ter ficado obsoleta 

frente aos novos movimentos, causando rusgas entre o “novo” e o “novíssimo”. 

Na terceira fase, ocorreram cinco edições centralizadas do Fórum Social 

Mundial. Em 2011, houve o evento de Dakar, no Senegal, marcando o retorno 

do FSM à África. Posteriormente, em 2013 e em 2015, os eventos ocorreram em 

Túnis, na Tunísia, mas em momentos políticos bastante distintos: se na primeira 

dessas edições havia um forte entusiasmo com a Primavera Árabe, na segunda, 

as esperanças já estavam se desvanecendo, devido às tentativas 

contrarrevolucionárias que abalaram os movimentos. Já em 2016, o Fórum foi 

pela primeira vez ao Norte Global, mais especificamente a Montréal, no Canadá. 

A ida ao Norte foi marcada por um intenso debate, já que uma das características 

que acompanhou o Fórum desde a criação foi sua localização nos países do Sul. 

Por fim, no ano de 2018 o FSM retorna ao Brasil, com a edição de Salvador, 

marcada pelo contexto político de crise no país, a qual se acirrou após o golpe 

de 2016.  

Uma vez feito o panorama geral do Fórum Social Mundial, o capítulo 2 

debruçou-se sobre as polêmicas que caracterizaram a segunda fase do Fórum 

e que diziam respeito à metodologia do espaço aberto, consolidada na Carta de 

Princípios. Como observado, ainda que essas polêmicas sejam características à 

segunda fase, elas persistem até hoje. Nesse sentido, a bibliografia analisada no 

capítulo, bem como as entrevistas, permitiu cotejar que pontos de discordância 

continuam sendo levantados atualmente, de que forma e por quais atores. Em 

primeiro lugar, faz-se um apanhado das tendências históricas que originaram as 

ideias que sustentam o método do espaço aberto. Identifica-se, sobretudo a 

partir de textos de Chico Whitaker e de Immanuel Wallerstein que essas 

tendências foram colocadas ao debate a partir dos movimentos do ano de 1968. 

Ao contrário do que aponta sua expressão mais evidente e conhecida, esses 
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movimentos não se restringiram ao “maio francês”, mas fizeram parte de uma 

onda mundial de mudanças que buscavam alternativas políticas diferentes das 

que se apresentavam na época da Guerra Fria, em que os desejos ou eram 

canalizados pelo mercado ou pelo Estado. Como aponta Katsiaficas, 

A Nova Esquerda trouxe a ideia da transformação do poder em 
uma forma descentralizada e autogerida. Essa revolução, 
diferentemente de uma revolta, seria mais que uma luta contra 
as injustiças herdadas e as estruturas irracionais, e não 
culminaria na tomada do poder nacional, mas na transformação 
do poder centralizado por meio da construção de processos 
dignos de vida e de estruturas alternativas para a expansão dos 
direitos democráticos dos indivíduos (KATSIAFICAS, 1987, p. 
139, “tradução nossa”).  

 

Inspirando-se em 68, vários dos criadores do Fórum Social Mundial 

desejavam implementar, a partir desse processo, um novo modo de fazer 

política. Esse novo modo pode ser expresso por uma visão prefigurativa, 

segundo a qual os fins almejados devem ser buscados a partir de meios 

correspondentes. Nesse sentido, não adiantaria lutar por mudanças 

democráticas no mundo enquanto o dia-a-dia das organizações políticas 

tradicionais não pudesse ser considerado democrático, na opinião desses 

atores. Nesse sentido, buscaram consolidar a metodologia do espaço aberto, em 

que a diversidade é celebrada como uma de suas principais características. De 

modo a fazer jus a essa diversidade e respeitá-la, o Fórum Social Mundial não 

poderia emitir declarações políticas, posto que seria impossível reunir, em uma 

única declaração, todas as diferentes opiniões que animam o evento.  

 Entretanto, ao longo do tempo esse tipo de posicionamento começou a 

enfrentar críticas cada vez mais frequentes. Apontava-se que as organizações 

de todo o mundo mobilizavam ativistas e uma grande quantidade de recursos 

para participar de um evento que não teria consequências políticas posteriores, 

uma vez que não poderia formular programas políticos e organizar calendários 

de lutas. Assim, o que era visto como uma lacuna do FSM começou a ser 

preenchida pela Assembleia dos Movimentos Sociais, uma atividade que reunia 

os ativistas e militantes que, segundo os defensores mais ferrenhos do espaço 

aberto, desejariam que o Fórum se tornasse um movimento social. Essa 

Assembleia despertou diversas polêmicas. Se, por um lado, as declarações da 
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Assembleia eram frequentemente tomadas pela mídia como documentos do 

Fórum como um todo, o que ensejava fortes discordâncias no Conselho 

Internacional, por outro lado a Assembleia foi responsável por diversas ações 

que ajudaram a legitimar o FSM como uma força política potente no combate ao 

neoliberalismo. Atualmente, a Assembleia dos Movimentos Sociais deixou de ser 

organizada, tendo sido substituída por outras estruturas. Porém, o debate entre 

as duas visões concernentes à maneira de se organizar o Fórum e ao papel 

político que este deve ter seguem animando as reuniões do Conselho 

Internacional e as polêmicas textuais.  

 Por fim, o capítulo 3 mostrou que, ainda que as questões levantadas na 

segunda fase do Fórum não tenham sido resolvidas e persistam até a atualidade, 

a terceira fase tem sido caracterizada principalmente pelos impasses e tensões 

entre o Fórum Social Mundial e os movimentos do novo ciclo de indignação 

global. Ao abordar essa questão, o capítulo partiu de um diagnóstico de que 

muitas das análises apontam a necessidade de o Fórum incorporar os 

movimentos pós 2010, mas não evidenciam de que forma isso deve ser feito. 

Ainda que o texto não sugira uma solução para essa problemática, ele avança 

no sentido de apontar algumas semelhanças e diferenças entre esses dois 

universos políticos, de modo a subsidiar os debates que têm sido feitos em torno 

das melhores formas de incorporar as novas gerações e com elas aprender. O 

capítulo 3 também constatou que, paralelamente à questão supracitada, há outro 

debate sendo feito, sobre a crise do Fórum, os desafios a serem enfrentados e 

as perspectivas de futuro.  

 Além dos problemas citados acima, agregaram-se as consequências da 

crise que eclodiu em 2008, a qual não é apenas financeira, mas também política 

e social. Diante das frustrações e incertezas levantadas pela crise e pelas 

tentativas de se contrapor a ela – como os movimentos pós 2010, anteriormente 

citados – faz-se o diagnóstico de que o Fórum Social Mundial não seria mais 

uma ferramenta adequada para fazer frente aos problemas mundiais. De acordo 

com o diagnóstico dos organizadores e comentadores, parte dessa crise teria 

como foco as estruturas de governança do Fórum, sobretudo o Conselho 

Internacional, que padece de sérios problemas e necessita passar por uma 

reformulação. Além disso, o Fórum teria que enfrentar outros desafios, como a 

renovação geracional, posto que não estaria conseguindo atrair as novas 
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gerações para dar continuidade a ele; além do cerco comunicacional imposto 

pelos meios midiáticos oligopolistas, fazendo com que o Fórum Social Mundial 

seja pouco conhecido por pessoas que não participam dele.  

 Cumpre notar que as análises tecidas ao longo da dissertação, sobretudo 

nos capítulos 2 e 3, confirmaram o argumento de April Biccum, apresentado na 

introdução, sobre a ambivalência do espaço aberto, que faz com que haja uma 

bifurcação das dinâmicas do Fórum. De um lado, há uma concepção 

horizontalista de política, consolidada na Carta de Princípios e celebrada nos 

quatro ou cinco dias dos eventos. Por outro, há diversos processos de tomada 

de decisão que colocam em funcionamento uma pesada máquina de 

governança, permeada de contradições e exclusões, as quais seriam, em parte, 

responsáveis pela crise que se percebe no Fórum atualmente.  

 Nesse sentido, um dos pontos que identifico como problemáticos é o fato 

de que essas questões e tensões foram e, em algumas ocasiões, até hoje têm 

sido tratadas por uma parte dos organizadores do Fórum como uma simples 

degeneração, como uma tentativa de cooptação da nova cultura política 

implementada pelo Fórum por forças do velho mundo, baseadas na submissão 

e na hierarquização. Como exemplo do que está sendo colocado, trago as 

palavras de Chico Whitaker, segundo o qual  

 

Tudo se passa como se debaixo da mesa sobre a qual se 
desenham as ideias para a organização do Fórum Social 
Mundial, ou se apoiam os cotovelos para ouvir com atenção as 
ideias que vão sendo propostas, estivesse escondido um 
enorme polvo. Alimentado pelas práticas do ‘velho mundo’, seus 
longos e fortes tentáculos reaparecem continuamente de todos 
os lados da mesa, tentando puxar para baixo tudo que se tenta 
criar de novo (WHITAKER, 2005, p. 24) 
 

Entretanto, esse polvo nada mais é do que a vida organizativa do Fórum 

Social Mundial, em que há decisões a serem tomadas e poderes para fazê-lo. O 

ponto então seria reconhecer, como já está sendo feito por alguns 

organizadores, que as estruturas do Fórum carregam uma miríade de 

problemas, que devem ser postos à luz e discutidos, caso se queria garantir um 

futuro duradouro o Fórum. Sobre essa questão, o entrevistado Hélio Menezes 

aponta a seguinte contradição:  
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O Fórum inaugura sim, nos anos 2000, uma nova esquerda, uma 
nova maneira muito ideal típica do que seria essa nova 
esquerda, mas não realizou. Ao longo do tempo, realizou em 
muitos espaços, abria um cenário de criação de uma cultura 
política que a gente hoje pega esses efeitos. Nossa geração vive 
hoje esses efeitos, que o Fórum ajudou a construir, mas no seu 
próprio desenrolar, o Fórum foi de alguma maneira se traindo. A 
estrutura organizativa, por mais que a estrutura discursiva ou de 
apresentação de um panorama, de um modelo, de um modo de 
conduta da esquerda, baseada na horizontalidade, nas decisões 
consensuais, estivesse no horizonte do Fórum, na sua 
organização interna, quem estava conduzindo esse discurso? 
(Hélio Menezes) 

 

Ressalta-se que pensar os problemas do Fórum, seus desafios e 

perspectivas implica reconhecer a sua importância atual, caso contrário, bastaria 

abandoná-lo à própria sorte, e esperar que o tempo nos dissesse se o processo 

iria ou não sobreviver. O mundo passou por muitas mudanças desde que o 

Fórum Social Mundial foi criado, mas, em diversos aspectos, ele não conseguiu 

acompanhar essas mudanças. Assim, o Fórum possui alguns desafios a 

enfrentar, como a conquista de maior visibilidade e capacidade de mobilização 

e maior estímulo aos processos de convergência entre os movimentos, de modo 

que consiga ter mais incidência política. Por isso, considero que o FSM tem a 

tarefa de reunir militantes e ativistas para que juntos reflitam sobre o que fazer 

daqui para frente, para que façam autocrítica dos erros e para que elaborem 

estratégias para os problemas do mundo atual. Há também outro desafio, 

mencionado ao longo do texto, mas que eu gostaria de destacar: a renovação 

política do processo Fórum. Rita Freire expressou semelhante preocupação no 

ponto da entrevista em que sugiro que o entrevistado assuma o papel de 

entrevistador e elabore uma pergunta sobre o Fórum, a ser feita não 

necessariamente a mim. Freire respondeu o seguinte:  

 

Eu faria uma pergunta que você me fez, sinal que eu também 
não tenho resposta: qual é o papel do Fórum em relação a essa 
juventude que quer se engajar nas lutas sociais e que não está 
encontrando esse espaço nas lutas tradicionais? Então qual é a 
responsabilidade do Fórum, qual o papel que o Fórum teria na 
participação política da juventude nas lutas sociais e na vida 
social. Que papel ele poderia cumprir? Essa pergunta eu faria, 
mas eu faria essa pergunta porque eu não sei responder. Como 
o Fórum pode inspirar a juventude, mesmo que ele não tenha 
um papel organizativo? (Rita Freire) 
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Por fim, destaco que um dos pontos que me foram mais interessantes em 

todo o período do mestrado foi realização as entrevistas. Ainda que na 

dissertação haja grande destaque à palavra escrita, dado que a produção textual 

sobre o Fórum Social Mundial tenha sido muito prolífica, as entrevistas me 

colocaram em contato com histórias de pessoas que têm dedicado suas vidas à 

construção do “outro mundo possível”, seja por meio do Fórum Social Mundial, 

seja por meio de outros instrumentos de luta. Acredito que a política não se faz 

somente com o cérebro, mas também com o coração. Por isso, nas entrevistas 

perguntei a alguns dos meus interlocutores que sentimento vem a eles ao se 

falar sobre o Fórum Social Mundial. Com essa pergunta, pude constatar que o 

FSM, assim como qualquer outro espaço de militância, desperta sentimentos 

ambíguos; junto com a esperança e a dedicação vêm o cansaço e as decepções.  

As Relações Internacionais, com suas narrativas grandiloquentes, 

reservam pouco espaço às pequenas histórias e aos sentimentos. Porém, no 

caso do Fórum Social Mundial, os sentimentos são partes essenciais de todo o 

processo, desde a sensação de alegria e entusiasmo que ele gerou em seu 

começo, até os sentimentos mistos que atualmente fazem parte do balanço de 

sua trajetória. Assim, encerro a dissertação trazendo quatro respostas às 

perguntas sobre os sentimentos feitas nas entrevistas.  

 
O Fórum é um molho agridoce pra mim. É constitutivo da minha 
formação política e subjetiva. Existe um Hélio antes e depois do 
Fórum, isso é absolutamente inquestionável. O Fórum 
transformou inclusive a minha perspectiva intelectual. Mas ao 
mesmo tempo foi uma fonte de muuuuito amargor, e aí vem o 
agri do agridoce. (Hélio Menezes) 

 
Eu acho que vem um sentimento de “puxa, isso tinha que seguir 
adiante de uma outra maneira, tinha que se renovar e se 
transformar em uma outra coisa, mais condizente com o 
momento atual”. (Fátima Mello) 

Eu estou há 17 anos acompanhando o processo do Fórum, 
então o sentimento para mim é que é o espaço da sociedade 
civil planetária. Só que eu passei um ano da minha vida, 
sacrificando tudo pelo Fórum, eu estou com um sentimento 
dividido depois dessa edição (de 2018). No sentido de ver o 
quanto é difícil construir o outro mundo possível, e percebendo 
também que nós temos contradições, enquanto movimentos, às 
vezes dificuldade na harmonia, ou de articulação entre nossos 
discursos e nossas práticas. Se nós conseguimos de uma certa 
forma dar vida ao paradigma do bem viver no evento, eu acho 
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que no processo já foi um pouquinho mais complicado. (Damien 
Hazard) 

 
Acho que a gente está em um momento de derrota como um 
todo, então me vem um sentimento de que foi uma coisa muito 
potente, me vem um sentimento de que hoje ele não é mais o 
que era, mas me vem também, como sou uma pessoa que crê e 
que acha a gente está do lado certo, me vem também um 
sentimento de dizer “gente, vamos começar de novo”. (Moema 
Miranda) 

 
 

Dados os enormes desafios da atualidade, como pudemos ver no início 

do capítulo 3, acreditar que outro mundo é possível não tem sido uma tarefa fácil. 

Porém, finalizo com duas frases que Moema Miranda me disse durante a 

entrevista e que muito me tocaram: “acho que hoje, esperança é um verbo, não 

é um substantivo. Esperançar é constituir as condições da esperança, constituir 

as condições da resistência ao avanço do capital sobre mundo”. 
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