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Durante cinco dias,
mais de 10 mil
pessoas,
representantes de 122
diferentes países,
estiveram reunidas em
Porto Alegre, para
debater propostas de
desenvolvimento
alternativas ao modelo
liberal, que hoje molda
as políticas das
instituições
internacionais e dos
países desenvolvidos

Patricia Duarte
Jornalista Alemg

empresário ()ded Gra3cw, do Instituto Ethos
e um dos idealizadores e organizadores do
Fórum Social \lundial (FSM), sintetizou o su-
cesso desse encontro numa única frase: "nas-
ceu a sociedade civil global". Essa é a grande
certeza que os mais de 10 mil participantes
do Fórum puderam levar na bagagem de
volta paia casa. Reunidos em Porto Alegre,
no início deste ano, no período de 25 a 30 de
janeiro, representantes de 122 diferentes paí-
ses puderam não só protestar contra o tom

monocórdio do processo de globalização que
experimentamos nos últimos anos, mas, prin-
cipalmente, afirmar a existência de vozes di-
vergentes nessa orquestra e apresentar ao
mundo uma pauta para construção de políti-
cas alternativas de desenvolvimento, menos
excludentes e mais solidárias.

A proposta de criação do Fórum Social
Mundial, que já tem data marcada para sua se-
gunda edição, em 2002, também em Porto Ale-
gre, surgiu a partir das mobilizações ocorridas
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na Europa contra o Acordo Multilateral de Iri-
vestimento (AMI), em 1998, uma espécie de
Constituição mundial do capital, que daria to-
dos os direitos aos investidores internacionais e
quase nenhum dever. Depois de aprovada pe-
los países mais desenvolvidos, essa carta seria
imposta aos demais países que não teriam como
não ratificá-la, segundo os críticos do acordo.

Esse protesto, no final de 1998, na França,
marcou o início das mobilizações, em diversos
países do mundo, contra as instituições interna-
cionais que defendem o interesse do capital e
da política neoliberal, que rege
hegemonicamente as relações no mundo capi-
talista. Mas eram ainda manifestações esparsas
e dispersas, que só vieram a se encontrar em
Porto Alegre, ganhando uma nova dimensão.
Para isso, a data de realização do FSM foi esco-
lhida a dedo: ela coincidiu, exatamente, com a
mesma semana de realização do Fórum Eco-
nômico Mundial, que acontece há 30 anos, em
Davos, na Suíça. Esse encontro reúne as mil mais
influentes empresas globais, chefes de Estado e
economistas de projeção internacional, todos
representantes do pensamento neoliberal, prin-
cipal alvo das criticas em Porto Alegre.

O eixo das discussões na cidade gaúcha gi-
rou, portanto, no sentido contrário ao dos pon-
teiros de Davos, focando quatro pontos cen-
trais: a produção da riqueza e a reprodução
social; o acesso à riqueza e a sustentabilidade; a
afirmação da sociedade civil e dos espaços pú-
blicos; e o poder político e a ética na nova socie-
dade. Esse ternário foi desmembrado em vári-
as perguntas que serviram de roteiro para as
discussões nas reuniões que ocorriam pela ma-
nhã. À tarde, os participantes se encontravam
nas 400 oficinas que abordavam temas diver-
sos, como aqueles relacionados com a mulher,
o índio, o negro, entre outros.

Encontros paralelos - Na programação do
Fórum, foram incluídos também encontros
para debater temas específicos e propor ações
para segmentos distintos da sociedade, ações
sintonizadas com os princípios de igualdade e
justiça que inspiraram as reuniões do FSM. O
Fórum das Autoridades Locais pela Inclusão
Social foi um deles e reuniu mais de 50 admi-
nistradores municipais, de divcrsas cidades do

mundo, para debater o papel do poder local
na solução de problemas corno a pobreza, o
endividamento e o desemprego. Ao final do
encontro, os participantes divulgaram a Carta
do Fórum de Autoridades Locais, assumindo
"o compromisso de, juntamente com a partici-
pação direta e democrática de sua cidadania,
promover políticas que combatam a crise da
moradia, a precariedade dos serviços urbanos,
a pobreza que afeta partes significativas da po-
pulação e os fenômenos de exclusão social e
marginalização, negadores dos direitos de cida-
dania", entre outras iniciativas.

O Fórum Parlamentar Mundial, que acon-
teceu nos dias 26 e 27 de janeiro, teve a partici-
pação de 466 parlamentares de 29 países. Du-
rante os dois dias, parlamentares de diversos
partidos debateram temas como o endivi-
damento das nações, a desregulamentação dos
mercados e todos os riscos decorrentes das
políticas impulsionadas pelas instituições finan-
ceiras internacionais que vêm ampliando a ex-
clusão social no mundo inteiro. Na declaração
final do encontro, os parlamentares assumiram
a responsabilidade de buscar maior transparência
e participação da sociedade civil nos debates
que se referem à negociação e ratificação dos
convênios internacionais.

Os participantes do Fórum Parlamentar
Mundial deram apoio também a campanhas
como a de abolição da divida dos países po-
bres; pela taxação dos movimentos especula-
tivos de capitais; contra o patenteamento dos
seres vivos; e de respeito aos objetivos ecológi-
cos da Agenda 21, entre outros. Foi criada ain-
da uma rede internacional de parlamentares
com a responsabilidade de coordenar a ação
sobre esses temas nas respectivas casas
legislativas, para "sustentar com mais eficácia
a ação dos movimentos sociais e cidadãos que
são nossos interlocutores para concretizar so-
luções alternativas".

O deputado Anderson Adauto (PMDB),
então presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, participou do Fórum Parlamen-
tar Mundial, juntamente com os deputados
Alberto Pinto Coelho (PPB), Gil Pereira (PPB),
Doutor Viana (PMDB), Adelmo Carneiro
Leão (PT), Marco Regis (PPS) e Sávio Souza
Cruz (PSB).
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Segundo o deputado Anderson Adauto, o
encontro de Porto Alegre foi fundamental para
informar e conscientizar os parlamentares so-
bre os grandes temas que estão na pauta de dis-
cussão dos movimentos sociais em todo o
mundo. "Passamos por um período de gran-
des mudanças e de afirmação do grande capi-
tal, na sua instância mais pura e violenta, com o
processo de globalização inspirado nas políti-
cas liberais. Nesse período, fomos levados a
acreditar que não havia alternativas fora disso.
O Fórum Social Mundial foi uma reação a essa
ordem, da ditadura do mercado, na qual o ci-
dadão é transformado em mero consumidor",
afirmou Anderson Adauto. "Foi um contrapon-
to e um sinal de que é possível construirmos
um mundo melhor fora dessa lógica capitalis-
ta", completou o deputado Doutor Viana
(PMDB).

Anderson Adauto defendeu ainda que os
parlamentos podem assumir um papel impor-
tante nesse processo, promovendo uma ampla
discussão das principais teses apresentadas no
FSM. "Os parlamentos são caixas de ressonân-
cia e, por isso, é importante que cada um deles
atue intensamente na divulgação dessas teses,
pois essa é uma das formas de conscientizar a
sociedade sobre a existência de caminhos alter-
nativos para a humanidade", frisou.

Além dos dois fóruns paralelos e das 400
oficinas, várias organizações não-governamen-
tais aproveitaram o encontro para divulgar, na
Ciranda Internacional de Informação Indepen-
dente, que tem um /inle na borne page do Fórum
Social Mundial (www.forumsocialmun-
dial.org.br), documentos mostrando suas posi-
ções sobre temas das áreas onde atuam. Um
exemplo é a declaração divulgada pela Global
Citzen. Essa entidade é formada por especia-
listas e organizações não-governamentais e foi
criada para ser um Centro Internacional de Pes-
quisas sobre a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), fornecendo suporte de treina-
mento e educação a regiões menos favorecidas
sobre a atuação dessa entidade.

O documento da Global Citzen destaca três
principais prioridades para a atuação dos cida-
dãos na construção do futuro da humanidade.
A primeira prioridade é assumir a responsabili-
dade com a instrução e educação das crianças,

"inevitável elo de ligação dos cidadãos do mun-
do". Nesse trecho do documento, a entidade
destaca a experiência brasileira da Bolsa-Escola,
recomendando-a aos demais países para que a
incluam nos seus programas de cooperação com
os países em desenvolvimento.

A segunda tarefa consiste em acompanhar
e impulsionar a Terceira Conferência das Na-
ções Unidas para os Países Menos Desenvol-
vidos (PMDIII), que aconteceu em Bruxelas,
de 14 a 20 de maio deste ano. A proposta da
entidade foi a de criação de uma oficina no
Fórum Social Mundial para acompanhar a
preparação dessa conferência, a fim de evitar
o risco de ela se "afundar em banalidades
tecnocráticas".

A terceira incumbência consiste em acom-
panhar, em Genebra, a preparação do lança-
mento de uma nova rodada de negociações co-
merciais multilaterais. No documento, a Global
Citzen chama atenção para a importância da
participação do cidadão nessas negociações no
sentido de garantir que as regras ali estabelecidas
considerem um projeto de desenvolvimento
sustentável, voltado, prioritariamente, para re-
duzir as desigualdades.
Diversidade - O Fórum Social Mundial reu-
niu as mais variadas correntes, grupos e pensa-
mentos políticos de esquerda de diversas par-
tes do mundo. Essa heterogeneidade, se impe-
diu a formação de um consenso para elaborar
um documento final, fortaleceu o movimento
de oposição ao pensamento liberal que embala
o processo recente de globalização, dando visi-
bilidade aos diversos grupos que defendem
políticas alternativas.

O Fórum foi encerrado afirmando apenas,
nas diversas declarações produzidas nos gru-
pos de debate, três principais propostas, que
foram predominantes nas discussões. A primeira
defende a urgência do cancelamento do paga -
mento da divida externa dos países pobres aos
países credores; a segunda propõe a adoção da
taxa Tobin, de 0,1%, sobre os grandes capitais
especulativos; e a última, a continuidade das
bilizações sociais e dos movimentos contra o
Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), a Organização Mundial do Comer-
cio (OMC) e o z\cordo de Livre Comércio da
-\méricas (r\lca.

No declaração final
do encontro, os
parlamentares
assumiram a
responsabilidade de
buscar maior
transparência e
participação da
sociedade civil nos
debates que se
referem à
negociação e
ratificação dos
convênios
internacionais
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1994
• Conferência Intercontinental pela Humanidade e Contra O Neoliberalismo, realizada no México,

na selva dos Chiapas
1998
• Movimento contra o Acordo Multilateral de Investimentos, sediado na Europa
1999
• Manifestação em Seattle, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), nos

Estados Unidos
2000
• Manifestação em Praga
2001
• Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, no Brasil

Agenda coletiva - A primeira conseqüência prá-
tica do processo de globalização da sociedade ci-
vil foi a divulgação da Carta de Porto Alegre, assi-
nada por 180 entidades, sindicatos e organizações
não-governamentais do mundo inteiro, de con-
vocação da sociedade para uma permanente
mobilização contra as entidades e os eventos que
representam ou defendem os interesses dos gran-
des capitais. A Carta lixa uma agenda coletiva para
os movimentos sociais que acontecerão este ano.
Reafirmando a supremacia dos direitos humanos,
ecológicos e sociais sobre as exigências dos capi-
tais e dos investidores, os signatários da Carta iden-
tificaram os principais eventos para os quais as
entidades, em todo o mundo, deverão se mobili-
zar organizando manifestações de protestos e de-
bates que promovam a discussão democrática do
conteúdo desses encontros.

A agenda inclui as reuniões de cúpula do
G-8, marcadas para o período de 15 a 22 de
julho, em Gênova, na Itália; da Organização
Mundial do Comércio, no período de 5 a 9 de
novembro, em Qatar; e as assembléias do Fun-
do Monetário Internacional e do Banco Mun-
dial, em Washington, em setembro e outubro,
entre Outros eventos. As entidades vão apoiar
também a realização de um Dia Mundial con-
tra a Dívida Externa, marcado para o dia 20 de
julho; e a mobilização para a Conferência Mun-
dial contra o Racismo, a Discriminação, a Xe-
nofobia e formas correlatas de intolerância, que
irá acontecer do dia 31 de agosto ao dia 7 de
setembro, em Durban, na África do Sul.

A participação de Minas - Em Minas Ge-
rais, as 150 entidades que participaram do
Fórum Social Mundial, reunidas no Comitê Mi-
neiro do FSM, já iniciaram essa mobilização e
preparam ainda uma série de ações para serem
desenvolvidas neste ano. A primeira proposta
que está em discussão no grupo é a criação de
uma entidade que represente o conjunto dos
atores sociais que se uniram para discutir e se
articular politicamente em tomo das questões tra-
tadas no Fórum Social Mundial. A criação de
uma rede pública de informação e de uma pági-
na eletrônica do Comitê na Internet, com listas
de discussão e agenda de eventos, são outros
projetos que estão sendo avaliados e poderão
apoiar a maior divulgação do Fórum, principal-
mente para o público do interior do Estado, onde
o acesso a informações é mais difícil.

Outra idéia que está sendo implementada
é a criação de grupos permanentes de estudo
para atuar na estruturação e organização de ofi-
cinas para o Fórum Social Mundial de 2002. O
primeiro grupo já formado é o que trata da
questão dos transgênicos, que discute a realiza-
ção, em Minas Gerais, de pré-seminários sobre
o tema para debater propostas a serem enca-
minhadas ao FSM de 2002.

O Comitê Mineiro do Fórum Social Mun-
dial foi a segunda maior delegação a partici-
par do encontro em Porto Alegre, ficando atrás
apenas do comitê do Rio Grande do Sul. Mi-
nas foi também o grupo mais bem organiza-
do. "Fizemos várias reuniões preparatórias

REVISTA DO LEGISLATIVO 15]



• 10 mil participantes

para essa participação e, durante o encontro,
realizamos duas reuniões internas", confirmou
a economista Dirlene Marques, uma das co-
ordenadoras do Comitê Mineiro.

A participação de Minas esteve focalizada
nas reuniões da manhã, quando aconteciam os
debates sobre grandes temas. À tarde, o grupo
se dividia entre as 400 oficinas, de acordo com
a afinidade pessoal de cada um com o tema.
Para Dirlene Marques, a realização do FSM
constituiu um momento histórico que marcou
a retomada da esperança e da utopia de que
um outro mundo é possível.

"Se nada tivesse acontecido, esse evento já se-
ria, por si só, um grande passo. Mas ele foi além e
se colocou como um novo ator no jogo das for-
ças internacionais", analisou a economista. A idéia
de inevitabilidade da globalização, da forma como
ela está sendo implementada, foi duramente ques-
tionada no encontro e, para Dirlene Marques, ela
agora ficou mais vulnerável.

• 6 mil representantes de entidades internacionais
• 4 mil delegados
• 3 mil inscritos para os debates principais
• 2 mil jornalistas fizeram a cobertura do evento
• 900 organizações presentes
• 122 nacionalidades representadas
• 400 oficinas de debates

O presidente da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT,), Carlos Calazans, que fez parte
da comitiva mineira, destacou dois principais
momentos do Fórum. "O primeiro deles foi,
justamente, este, o de enterrar, o de sepultar a
idéia de que no mundo só existe um projeto, só
existe um pensamento. Em Porto Alegre, en-
contramos milhares de pessoas apontando al-
ternativas. Temos outras perspectivas que não
só a do lucro, do poder do dinheiro, do poder
do consumo, da mídia. Temos um outro mun-
do, da solidariedade, da preservação do meio
ambiente, das questões do planeta, das ques-
tões do ser humano, das questões da alimenta-
ção, então não é outro mundo? Isso foi funda-
mental", defendeu Calazans.

O outro momento foi o da confirmação de
que nunca, em nenhum outro momento da his-
tória, uma única nação teve tanto poder como a
nação americana. "Nunca, na história da huma-
nidade, um império teve um braço tão longo
como o império americano nessa mudança de
século. E isso precisa ser combatido. Impossível
o mundo aceitar que uma nação intervenha com
seus tentáculos em todos os assuntos de sobera-
nia, em vários países do mundo. Então, essa to-
mada de consciência foi marcante também no
Fórum de Porto Alegre", destacou o sindicalista.

A partir dessas duas constatações, abriram-
se vários horizontes para a construção de alter-
nativas que viabilizem modelos de desenvolvi-
mento diferentes daquele preconizado por
Davos. Calazans confirma que, no encontro,
não houve pretensão de se buscar um projeto
alternativo hegemônico, mas de debater várias
propostas e de dar continuidade a essas discus-
sões em cada um dos países participantes, ca-

Apenas quatro
cidadãos norte-
americanos - Bili
Gafes, Paul Allen,
Warren Buffeit e
arry Ellison -

possuem juntos
fortuna
equivalente ao
PIB de 42 nações
pobres com uma
população de 600
milhões de
habitantes
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minhando, dessa forma, para a realização do
segundo fórum, quando deverão ser apresen-
tados projetos mais elaborados.

Além dos debates, que deverão ser condu-
zidos pelas universidades, pelas igrejas e pelos
movimento sociais, Calazans destacou a agen-
da coletiva, prevendo uma programação con-
junta, como as manifestações que estão sendo
programadas para o ano inteiro, e algumas da-
tas, como o Dia Internacional do Trabalhador,
em l de maio. "A nossa idéia é termos uma
agenda única, com um único eixo, focado em
três temas básicos, para serem debatidos pelos
trabalhadores em todo o mundo. O primeiro
tema aborda a questão do emprego, que é um
problema mundial; o segundo trata da justiça
social - salário, educação, saúde e qualidade de
vida - e, por último, a questão da dívida exter-
na. Se conseguirmos colocar todo o mundo na
rua com o mesmo discurso, com a mesma agen-
da, será fantástico", concluiu.

Calazans reconhece que uma mobilização
desse porte enfrenta ainda alguns obstáculos.
O movimento sindical recuou no mundo in-
teiro, desde o final dos anos 80. Mas ele está
otimista, pois, mais recentemente, está haven-
do uma reação dos movimentos sociais. "As
pessoas estão se questionando sobre o que
sobrou dessa história toda, dessa polêmica
entre o Estado e o capital privado, da supre-
macia do mercado, das grandes corporações
transnacionais, interferindo na vida de todos.
E elas estão constatando que o que sobrou foi
um escombro: as pessoas continuam desem-
pregadas, passando fome, vivendo na miséria.
Está surgindo, então, um movimento de rea-
ção a essa condição a que todos foram sub-
metidos", frisou Calazans.

E é nesse contexto que se deram as mani-
festações em diversos países da Europa, nos
Estados Unidos, na Argentina, no Brasil e em
várias outras partes do mundo. "Foram mani-
festações desconectadas, mas poderosas, como
o confronto de Seattle - lembra Calazans - e,
agora, nós nos reunimos no Fórum Social Mun-
dial, que significou a abertura de um novo
momento para os movimentos sociais. "Inicia-
mos uma caminhada que, por uma via alterna-
tiva, vai nos levar a um mundo muito melhor",
disse ele. "Os participantes deixaram Porto Ale-
gre com um novo ânimo para lutar pelas mu-

danças e enfrentar os aspectos negativos da
globalização", concorda Dirlene Marques.

O mais grave deles é o da exclusão social,
já admitido até mesmo pelos órgãos do
establishment, como o Banco Mundial e o FMI.
Dirlene Marques cita documento do próprio
Banco Mundial para dimensionar os efeitos de
uma política econômica excludente. "Dos 6
bilhões de habitantes, 2,8 bilhões sobrevivem
com renda mensal inferior a US$ 60 e 1,2 bi-
lhão, com menos de US$ 30. Na ponta de
cima, apenas quatro cidadãos norte-america-
nos - Bill Gates, Paul AlIen, Warren Buffett e
Larry Elilson - possuem juntos fortuna equi-
valente ao PIB de 42 nações pobres com uma
população de 600 milhões de habitantes".

No Brasil, a situação não é diferente. No
orçamento da União aprovado para 2001, com
receita prevista de R$ 950 bilhões, apenas R$
18,3 bilhões estão destinados a investimento. E,
para amortizar a dívida externa, estão reserva-
dos R$ 607, 5 bilhões. Enquanto isso, segundo
o Dieese, o salário mínimo é de R$ 180 em vez
dos R$ 1.004,26, necessários para sustentar uma
família de quatro pessoas.

Agora, o Comitê Mineiro do Fórum Social
Mundial começa a organizar o primeiro encon-
tro regional, preparatório para 2002. "Minas
Além das Montanhas" - título provisório do
evento - será um minifórum social mundial e
está previsto para o final de agosto. A Revista
do Legislativo publica, a seguir, três textos de
autores consagrados, que participaram do
Fórum sobre temas tratados no encontro, em
Porto Alegre. Os textos estão disponíveis no
/ink "Biblioteca" da homepage do Fórum.

Cancelamento do pagamento da dívida
externa dos países pobres aos países cre-
dores

• Adoção da Taxa Tobin, de 0,1%, sobre
os grandes capitais especulativos

• Continuidade das mobilizações sociais e
dos movimentos contra o Banco Mun-
dial, o FMI, o OMC e a Alca
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