
Contra o Neoliberalismo e pela Hu-
manidade! Foi a chamada que unificou 
os movimentos sociais de todo o mundo 
e possibilitou o nascimento do Fórum 
Social Mundial em 2001. Após inúmeras 
tentativas de resistência globalizada à 
exploração humana de qualquer natu-
reza, a iniciativa só foi possível após a 
barbárie neoliberal desencadeada nos 
anos noventa. 

A afirmação “outro mundo é possível” 
catalisou sentimentos e razões univer-
sais. Colocou em marcha, em escala 
planetária, a luta contra o neoliberalis-
mo e a construção do novo. Milhares 
de pessoas, de todos os continentes, 
movimentos, etnias e culturas se identi-
ficavam, fortaleciam e se comprometiam 
em implementar no plano local, nacional 
e continental as diretrizes do Fórum.

O ceticismo paralisante no fim do sé-

De 27 de janeiro a 1° de fevereiro Belém será o 
território da 9ª edição do FSM. Durante seis dias a 
capital do Pará assume o posto de centro de toda a 
região Pan–Amazônia para abrigar o maior evento 
altermundista da atualidade. O FSM reúne ativistas 
de mais 150 países em um processo 
permanente de mobilização, articu-
lação e busca de alternativas por 
um outro mundo possível, livre da 
política neoliberal e todas as formas 
de imperialismo.

O FSM - espaço aberto de encon-
tro plural, diversificado, não-gover-
namental e não-partidário – volta ao 
Brasil para estimular, de forma des-
centralizada, o debate, a reflexão, a 
formulação de propostas, a troca de 
experiências e a articulação entre or-
ganizações e movimentos engajados 
em ações concretas, do nível local 
ao internacional, pela construção 
de um outro mundo, mais solidário, 
democrático e justo.

As três primeiras edições do 
Fórum (2001, 2002, 2003), bem 

como a quinta edição (2005), aconteceram em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Brasil). Em 2004, 
o evento mundial foi realizado na Índia. Em 2006, 
sempre em expansão, o FSM aconteceu de maneira 
descentralizada em países de três continentes: Mali 

(África), Paquistão (Ásia) e Venezuela (Américas). 
Em 2007, voltou a acontecer de maneira central no 
Quênia (África). 

O sucesso da primeira edição do FSM resultou 
na criação do Conselho Internacional que, em sua 

reunião de fundação, aprovou em 
2001 uma Carta de Princípios, a fim 
de garantir a manutenção do FSM 
como espaço e processo permanen-
tes para a busca e a construção de 
alternativas ao neoliberalismo. Hoje 
são realizados fóruns sociais locais, 
regionais, nacionais e temáticos 
em todo o mundo, com base na 
Carta de Princípios. Em 2008, para 
marcar esse processo, foi realizado 
mundialmente no dia 26 de janeiro 
o Dia de Mobilização e Ação Global. 
Sem local para realização de eventos 
centralizados a edição reuniu pesso-
as de todos os continentes, em cerca 
de 800 eventos em 72 países, que 
se manifestaram contra o modelo 
econômico de desenvolvimento 
mundial vigente.

culo XX foi substituído pela esperança pulsante; 
a resistência se fortaleceu, desconstituindo a 
hegemonia do mercado sobre os seres humanos, 
ao mesmo tempo em que brotavam experiências 
cintilantes por toda parte, de novas formas de 
relação entre as pessoas, e destas com o planeta. 
      Em vários países da América Latina, por 
exemplo, governos de inspiração popular, com 
discursos e programas sintonizados com os prin-
cípios do Fórum chegaram ao poder. No entanto, 
mesmo identificados com as causas populares, 
trouxeram dilemas ainda não resolvidos aos mo-
vimentos e partidos de esquerda. Estes entraram 
em crise tanto no que diz respeito à sua própria 
identidade como nas relações com os novos lí-
deres, seja no plano conceitual, ou pelo ingresso 
das referências dos movimentos para governos. 

Esses dilemas, em alguma medida, também 
ecoam no Fórum. Não há nenhuma dúvida da 
necessária autonomia do FSM frente aos go-
vernos, uma vez que estes constituem o Fórum 

desde sua origem.
No entanto, é fundamental para a sobrevivên-

cia e fortalecimento do FSM, a compreensão da 
sua natureza histórica, constituída essencialmen-
te no âmbito da sociedade civil organizada, e da 
sua importância estratégica emancipadora, que 
transcendem as ações governamentais com seus 
programas temporais e sempre preocupados com 
a necessária governabilidade.

Ao nos dirigirmos a Belém, berço-embrião do 
FSM, queremos resgatar o melhor da nossa Uto-
pia! Queremos confirmar a validade e atualidade 
dos princípios de liberdade, igualdade, solidarie-
dade, justiça e democracia! Queremos manter 
e ampliar os avanços sociais conquistados nos 
últimos anos; queremos proclamar que, enquanto 
um único ser vivo for vítima de alguma forma 
de injustiça, o nosso novo mundo não estará 
completo! E por fim, afirmar que a nossa própria 
vida nesse novo mundo só terá sentido se vivida 
em plenitude!

Um outro mundo é possível!

Fórum Social Mundial: de volta ao Brasil

Representantes do Paraná na 1ª edição do FSM

“...Nos tempos de globalização, as exigências de ação concreta são prementes e às vezes são tomadas iniciativas equivocadas. Daí a urgência do encontro da hie-
rarquia das causas para que uma série de realizações práticas encontre uma ordem lógica e cronológica, de modo que o esforço de hoje não anule o de ontem, ou 
seja anulado pelo de amanhã. É dessa maneira que, levando em conta os diferentes graus de desenvolvimento das situações de globalização nos diversos países, 
poderemos reverter a condição atual e chegar , de modo sistemático, a identificar as práticas políticas que conduzam a um modelo econômico e social capaz de 
produzir o que hoje pode parecer um milagre: a construção de um mundo unido, onde o bem-estar das populações não seja um privilégio, mas um bem comum”,  

Milton Santos em “Como reverter a globalização perversa” (2001)



Como aconteceu em todas as 
edições do FSM realizadas no 
país, a APP-Sindicato participa 
este ano com uma delegação 
de 39 pessoas - entre dirigentes 
dos núcleos sindicais e repre-
sentantes da direção estadual 
-, que sairá com um ônibus de 
Curitiba em direção a Belém.  
Junto a intelectuais e dirigen-
tes de movimentos sociais de 
todo o mundo, a APP debaterá 
os limites e as consequências 
do modelo neoliberal para os 
países.  

Entre os dias 29 de janeiro a 
1º de fevereiro serão realizadas 
na Universidade Federal do Pará 
(UFPA) e Universidade Federal 

Em 2001, após cinco dias de debates 
sobre os mais variados temas –políticos, 
sociais, culturais – relevantes do mundo 
contemporâneo e com participação de 
mais de 16 mil 
pessoas – en-
tre delegados 
e jornalistas de 
122 países - 
terminava , em 
Porto Alegre, o 
I Fórum Social 
Mundial.

N a q u e l e 
ano, a APP-Sin-
dicato se uniu 
a outras vozes 
i n d i g n a d a s 
com a especu-
lação financei-
ra, a cobrança de juros da dívida externa 
paga pelos países pobres, a mortalidade 
infantil, o destino das práticas neoliberais 
na sociedade mundial e a globalização 
econômica impostas pelo Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), Banco Mundial e 
Organização Mundial do comercio (OMC) 
em todo o planeta, de forma única.  A troca 
de experiências, as mais de 400 conferên-
cias e oficinas, revelaram a insatisfação de 
milhares de cidadãos e a possibilidade de 
transformações sociais. No entanto, como 
foi escrito na revista Caros Amigos - que 
fez uma edição especial do FSM (edição 
8, março de 2001)-, a grande imprensa fez 
questão de minimizar ao máximo o even-

to. “Tiveram de se preocupar mais com 
o episódio policial envolvendo o francês 
Jose Bové do que com o atual quadro de 
injustiça social imposto aos países pobres 

pelos mentores 
e mantenedo-
res do neolibe-
ralismo”.

 O jornalis-
ta José Arbex, 
editor da revis-
ta, descreveu o 
evento como o 
resultado das 
‘condições ob-
jetivas’ cons-
truídas pela 
crise global do 
neoliberalismo. 
“Após uma dé-

cada de aplicação das políticas preconi-
zadas pelo ‘consenso de Washington’ o 
mundo viu aumentar vertiginosamente a 
concentração de riqueza, miséria e exclusão 
social”.  E afirmou que a esquerda reunida 
no FSM tem condições necessárias para 
fazer a crítica da globalização e propor alter-
nativas - como uma forma de desmascarar a 
retórica neoliberal. “Essa capacidade crítica 
e analítica foi o resultado acumulado de um 
intenso e penoso processo de mobilizações 
e debates, incluindo as experiências do 
movimento zapatista, do MST, da guerrilha 
colombiana, das manifestações e encontros 
de Berlim (1994), Belém (1999), Seatle e 
Praga (2000)”.

Rural da Amazônia (UFRA) quase dois 
mil eventos, entre eles atos culturais e 
políticos, conferências, debates, expo-
sições, manifestações, mesas redon-
das, de “controvérsia” e de “diálogo”, 
oficinas, painéis e seminários.  

As atividades propostas no Fórum 
marcam um espaço de contra-hege-
monia, mostrando que a sociedade 
civil é dinâmica, dialética e está inter-
vindo e se organizando mundialmente 
para buscar formas de superar as 
barbáries produzidas pela economia 
de mercado.  

No encerramento, serão apresenta-
das as ações descentralizadas e auto-
gestionadas - acordos, declarações e 
alianças - construídas no decorrer do 
evento.

FSM 2009:
Especial FSM                                                         APP-Sindicato

APP, CNTE E CUT juntas pela construção 
de um outro mundo possível

HISTÓRICO: trabalhadores da educação 
construindo a resistência

“Forças sociais vindas do mundo inteiro nos reunimos no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Sindicatos e ONGs, movimentos e organizações, intelectuais e artistas, 
construímos juntos uma grande aliança para criar uma nova sociedade, diferente da lógica atual que coloca o mercado e o dinheiro como a única medida do valor. Da-
vos representa a concentração da riqueza, a globalização da pobreza e a destruição de nosso planeta. Porto Alegre representa a luta e a esperança de um novo mundo 
possível, onde o ser humano e a natureza são o centro de nossas preocupações. 
Somos parte de um movimento em crescimento a partir de Seattle. Desafiamos as elites e seus processos antidemocráticos representados no Fórum Econômico de 
Davos. Viemos compartilhar nossas lutas, trocar experiências, fortalecer nossa solidariedade e manifestar nosso rechaço absoluto às políticas neoliberais da atual glo-
balização."

Documento final assinado por representantes de 122 países participantes do I Fórum Social Mundial.

Como o espaço é muito mais para 
debates e trocas de experiências do que 
para conclusões e tomadas de decisões, 
ao longo dos anos, os movimentos sociais 
continuam formulando, acompanhando e 
fiscalizando políticas públicas que foram 
construídas a partir dos debates.  Incorpo-
raram novos elementos na construção de 
seus programas de transformação social 
e estabeleceram, junto a alguns governos, 
a efetivação 
dessas políti-
cas. A APP não 
fez diferente. 
Em todas as 
edições a APP 
envolveu - se 
com as ativi-
dades. Acom-
panhe as par-
ticipações do 
sindicato.

2 0 0 2  – 
Mesmo a gran-
de mídia tendo 
se esquivando 
dos assuntos 
relevantes do encontro, que se pautaram 
por alternativas para a construção de um 
mundo mais justo, igualitário e fraterno, a 
APP apresentou 12 oficinas 

2003 – A terceira edição destacou que 
a iniciativa do FSM colocou o Brasil na 
liderança contra o neoliberalismo. 

A APP acompanhou a novidade daquela 
edição: a Mesas de Diálogo e Contro-

vérsia. Esta permitiu a participação de 
representantes de governos, órgãos da 
ONU e partidos políticos com o objetivo 
de estimular debates que contribuam para 
a construção de propostas e estratégias 
voltadas à sociedade civil mundial.

2005 – Representantes da APP apre-
sentaram oficinas com os temas: “A 
Violência Contra as Mulheres – Questões 
de Invisibilidade", “A Implementação da 

Lei 10639 – 
Limites e Pos-
sibilidades” e 
" S egur anç a 
do Trabalho na 
Educação".

2 0 0 8  – 
Em 2008 as 
ações foram 
globais e o Fó-
rum foi marca-
do pelo Dia de 
Mobilização e 
Ação Global 
do Fórum So-
cial Mundial.  
No dia 26 de 

janeiro, em Curitiba, a APP juntamente 
com a CUT, integrantes de partidos polí-
ticos e movimentos sociais, entre outros, 
protestaram, como milhares de pessoas 
em diversas partes do planeta, contra a ex-
ploração, a miséria, a violência, a violação 
dos direitos humanos, a degradação do 
meio ambiente e outras mazelas resultan-
tes da política dominado pelo capital. 

CNTE e CUT – A Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE) participa do 
evento com a mesa "Os Rumos das 
Políticas Públicas de Educação", 
que está prevista para ocorrer 
no dia 29, com a presença de 
representantes da Internacional 
de Educação (IE) e Internacional 
da Educação para a América 
Latina (IEAL).  De acordo com a 
CNTE, a atividade visa debater as 

principais questões e desafios da 
educação nacional e internacional. 
Contará com a participação da 
vice- presidente da IE, Jussara 
Dutra Vieira, e o presidente da 
IEAL, Hugo Yasky.  A CUT também 
organiza um espaço sindical den-
tro do FSM. O "Espaço do Mundo 
do Trabalho" marcará a parceria 
da CUT, Confederação Sindical 
Internacional (CSI) e Confederação 
Sindical das Américas (CSA).

Para maiores informações, acesse: www.forumsocialmundial.org.br  |  www.fsm2009amazonia.org.br

Educadores realizam oficinas no Fórum

"Palavras de mulher: a arte poética no gênero 
feminino", oficina da APP em 2002

Esperanças depositadas em Porto Alegre


