
O título desta breve apresentação, tal como foi formulado 
pelos organizadores para concluir esta jornada, relaciona-se 
com as questões, as apostas e os desafios colocados pela 
articulação (percebida como desejável) de experiências al-
ternativas locais com a formulação de contramodelos globais 
ou até de um único contramodelo global! Mais precisamente, 
nossos debates hoje tiveram por objeto as condições dessa 
articulação entre as iniciativas locais e o avanço de uma nova 
utopia em escala global... Trata-se de fato da mesma pro-
blemática que persegue todos os Fóruns sociais mundiais e 
regionais (a dinâmica altermundialista no seu conjunto e para 
além dela) há uns dez anos. 

E isso num contexto de «capitalismo mundializado» ampla-
mente dominante, sem real contrapoder. Em todo caso, sem 
real questionamento e verdadeira força social que ameace 
diretamente sua lógica. Modelo dominante do qual concorda-
se (a esse respeito existe consenso dentre os contestadores) 
em denunciar os impasses e as contradições: se esse modelo 
é efetivamente criador de riquezas e progressos tecnólogicos 
tende, por um lado, a aumentar a concentração de recursos e 
de renda e portanto as desigualdades e por outro a destruir o 
meio-ambiente, através de uma dupla lógica – regulada mais 
ou menos – de exploração e de mercantilização. 

Nos últimos anos, a conjunção das crises (alimentar, financei-
ra, econômica, climática, energética, ambiental...) tornou mais 
evidente ainda os limites estruturais desse modelo dominante, 
ampliando o espectro dos «contestadores» e das propostas 
alternativas para além das fronteiras habituais... chegando-se 
até a ouvir, por exemplo, o presidente francês Nicolas Sarkozy 
reclamar em 2009 a «supressão dos paraísos fiscais» (hoje 
se está muito longe disso) e, mais recentemente, o ex-jogador 
de futebol Eric Cantona fazer um apelo aos poupadores para 
retirarem seu dinheiro dos bancos «para derrubar o sistema». 

Como ordenar essa profusão de críticas, de iniciativas, de pro-
postas e perspectivas alternativas? Elas convergem na defi-
nição de um novo modelo de desenvolvimento e na constru-
ção de um novo «sujeito social» que o defenderia? Duas 
hipóteses para responder a essa dupla questão: uma otimista, 
a outra pessimista. A primeira é a hipótese da «diversidade 
articulada» que toma a dinâmica por cima, a hipótese positiva, 
voluntarista... A segunda hipótese, mais realista, aponta para 
as clivagens e obstáculos realmente existentes, em suma, as 
condições não encontradas até agora, porém necessárias à 
convergência das alternativas, do local ao global. É a hipótese 
das «divergências e dos obstáculos insuperáveis» ou, de pre-
ferência, «ainda não superadas». 

Da experiência local aos moDelos globais: 
que questões, que Desafios?*

* conclusões pelo sr. bernard Duterme, Director do cen-
tro tricontinental, encontro internacional «Do local ao 
global: que modelos de desenvolvimento para o mundo 
de amanhã», bruxelas, 9 de dezembro de 2010.

a hipótese Da «DiversiDaDe articulaDa» 

Para os defensores da primeira leitura – que se encontram 
sobretudo entre os principais promotores dos Fóruns Sociais 
e das dinâmicas altermundialistas –, sim, existe convergência 
e articulação nas aspirações dos diferentes atores contesta-
dores, em suas estratégias, bem como nas identidades mobi-
lizadas e quanto aos adversários designados. 

Há de fato articulação entre reivindicações ou projetos alterna-
tivos a curto, médio e longo prazo, por exemplo. Da taxa sobre 
transações monetárias internacionais (Tobin ou outras) à der-
rubada da lógica do capitalismo, passando nomeadamente 
pela anulação da dívida do «Terceiro-Mundo», a supressão 
dos paraísos fiscais, a eliminação dos obstáculos ao desen-
volvimento das economias dependentes (em termos de fluxo, 
de preço, etc.), trata-se de um mesmo e único continuum de 
protestos animado pela mesma dinâmica. 



Sim, existe articulação entre alternativas locais, nacionais, 
regionais e mundiais. Da construção de uma eólica, da opo-
sição à construção de uma barragem ou ao fechamento de 
uma empresa até a democratização das instituições interna-
cionais, a regulação do comércio mundial, a coerência mobili-
zadora se revela evidente.

Sim, há de fato uma articulação no seio dessa dinâmica que 
reúne reivindicações de natureza sócio-econômica, ecológi-
ca, política e cultural. Da promoção de um «orçamento par-
ticipativo», da «exceção cultural» à luta contra os agrocom-
bustíveis, contra a exclusão dos beneficiários do seguro de-
semprego, contra a guerra no Afeganistão, pelos direitos dos 
homossexuais, contra o racismo... as passarelas são reais e 
múltiplas. 

Sim, no altermundialismo há até convergência, no melhor dos 
casos, entre posturas reformadoras e radicais, reguladoras e 
transformadoras, sociais-democratas e socialistas, etc. Ouve-
se da parte de figuras radicais notórias que «num primeiro 
momento, são necessárias reformas progressivas», que «a 
estratégia dos pequenos passos constitui na realidade uma 
passagem obrigatória». Ouvem-se personalidades reformis-
tas respeitadas admitindo que, nessas mobilizações, são os 
radicais que «indicam a direção certa, definem a utopia a ser 
alcançada». 

Mais fundamentalmente, os observadores otimistas chegam 
a diagnosticar, a respeito dessa dinâmica de convergência 
alternativa, a emergência de uma «nova perspectiva emanci-
padora» (Philippe Corcuff) que, haurindo na história das lutas, 
atualizariam anseios já antigos e renovariam outros mais re-
centes. Dentre os antigos, o anseio republicano, é claro; esta 
aspiração dos séculos XVIII e XIX à democracia política, à 
cidadania, à expressão da vontade popular. A aspiração à jus-
tiça social, em seguida, entre os grupos sociais (que fecundou 
as lutas socialistas e o movimento operário a partir do século 
XIX) e entre os povos (que nutriu as lutas terceiro-mundistas 
do século XX).

A essas aspirações herdadas, a «nova perspectiva eman-
cipadora» acrescenta novas, mais recentes ou difusas até 
então, baseando-se de maneira abundante no registro eco-
logista (os limites ambientais ao progresso, ao crescimento 
obrigam a reproblematizar, redefinir, flexibilizar os anseios 
«progressistas»), no registro feminista (a questão da igual-
dade homem-mulher deve sair da periferia, das «questões 
específicas» ou até «transversais»...), no registro individua-
lista (o reconhecimento do sujeito, o status do indivíduo diante 
do coletivo, a valorização da autonomia individual, a questão 
do individualismo não é deixada ao neoliberalismo) e, claro, 
no registro cultural (o reconhecimento das diversidades, dos 
direitos culturais coaduna-se enfim com as aspirações iguali-
tárias e democráticas, durante tanto tempo opostos).

Outra leitura integradora, em meio a outras: a dos «direitos» 
como base mínima de todas essas lutas (Gustave Massiah). 
Os «direitos», por seu papel maleável e unificador, oferecem 

a esse «movimento de movimentos» uma plataforma comum: 
a aspiração a uma regulação através dos direitos, que substi-
tui uma regulação pelos mercados. Trata-se não somente de 
reequilibrar o discurso dominante sobre os direitos, articulan-
do aos direitos civis e políticos os direitos econômicos, sociais, 
culturais, os direitos dos povos, os direitos à alimentação, à 
saúde, ao trabalho, à moradia, etc., mas também de ampliar 
a perspectiva a outros aspectos da vida coletiva, imprescin-
díveis à dignidade humana, acrescentando-se aí os direitos 
ambientais, os direitos sexuais, reprodutivos, o direito à paz, 
etc. Indivisíveis e não hierarquizáveis, os direitos individuais e 
coletivos e o conjunto das lutas que visam a afirmá-los ou a 
defendê-los participam assim da edificação de uma mesma e 
única dinâmica plural.

Em suma, estamos lidando com convergências reais contes-
tadoras e alternativas que, todas globalemente, visam a limitar 
o domínio do mercado e do capital sobre a vida (cujas conse-
quências sociais, ambientais e culturais são vivenciadas de 
forma mais ou menos árdua) e a desenvolver a participação 
democrática. Por outras palavras, a «redistribuição» dos re-
cursos e das riquezas, o «reconhecimento» cultural (Nancy 
Fraser), o respeito do meio ambiente e a revalorização da 
democracia congregam uma diversidade de atores e de ini-
ciativas articuladas.

A tal ponto que as próprias estratégias, todavia esparsas, es-
tariam convergindo. Convergências, no melhor dos casos, 
situando-se entre modos de ação em rede e mais centrali-
zados; entre experimentação e delegação; entre formas de 
organização democráticas, horizontais, participativas e mais 
verticais, mediadoras, representativas; entre esferas de ação 
social, local e de ação política, global. Convergências também 
nas identidades mobilizadas: articulação entre identidades 
sociais (camponeses, operários...), culturais, étnicas (indíge-
nas...), regionais, sexuais...; e por fim, articulação, no melhor 
dos casos, entre atores populares e «empreendedores so-
ciais», entre vítimas diretas ou (muito) indiretas do modelo de 
desenvolvimento dominante, do capitalismo...

a hipótese Das «Divergências 
e obstáculos realmente existentes»

A segunda leitura, mais realista – a hipótese das «divergê-
ncias e dos obstáculos insuperáveis/ insuperados» – focali-
za-se nas condições não reunidas para a articulação das 
alternativas. Simplificando ao máximo, a constatação é a 
seguinte: não, não existe nem articulação, nem convergência 
nas aspirações, estratégias, identidades mobilizadas e adver-
sários designados. E isto, em razão de uma série de fraturas 
e obstáculos relativamente patentes. Sem tempo de evocá-
los todos aqui, seguem apenas três ou quatro exemplos que 
ilustram a dificuldade da tentativa.

Um primeiro exemplo remete à clivagem teórica e prática em 
curso entre a corrente autogestionária, alinhada nas «mudan-
ças por baixo», e a corrente política, centrada nas «mudan-
ças por cima». Em todas suas diversidades, os alinhados nas 



«mudanças por baixo» valem-se das tradições anarcossin-
dicalista, libertária, comunitária ou autogestionária. Falam de 
experiências microalternativas hic et nunc, economia social, 
solidária, participativa (Michael Albert), autonomia, contágio 
social («exemplaridade») mais do que de política... Preconi-
zam a rejeição das instituições, de toda forma de mediação, 
de delegação, de cooptação e desvalorizam a cena política 
institucional. O modelo idealizado é o das empresas argen-
tinas recuperadas pelos trabalhadores em 2001, das comu-
nidades indígenas zapatistas, de um projeto de ecoturismo 
solidário, comunitário, etc.: «Mudar o mundo sem tomar o 
poder.» 

Os centrados nas «mudanças por cima» reivindicam-se, 
quanto a eles, portadores das tradições social-democrata, 
jacobina ou marxista-leninista, da lógica parlamentar, cen-
tralizadora, da relação hierárquica entre instituições parti-
dárias (acima) e os movimentos sociais (abaixo). Falam de 
política, correlação de poder, «massa crítica», o alcance de 
certos patamares para que a mudança ocorra, a fim de terem 
peso... Eles preconizam a eficiência política, a estruturação 
do movimento, a articulação camponesa, a tradução política 
das reivindicações, em diferentes níveis de decisões... Esse 
conjunto apresentado como condição de sobrevivência, de 
desenvolvimento, de êxito do movimento. O modelo ideali-
zado é, por exemplo, o do boliviano Evo Morales, de líder sin-
dical a candidato à presidência de um país, em nome de um 
partido definido como instrumento político dos movimentos 
que lhe dão sustenção. 

Entre os «autogestionários» e os «políticos», as caricaturas 
abundam. Os primeiros criticando os demais por quererem 
implementar uma «V Internacional» que confiscaria a própria 
dinâmica do movimento; os «políticos», por sua vez, acusam 
os «autogestionários» de fazerem um «Woodstock social» na 
dispersão de iniciativas tão simpáticas quanto inofensivas. 

Uma outra clivagem separa dois outros polos, certo, não 
homogêneos e eles próprios permeados de múltiplas cor-
rentes, porém bem nitidamente opostos em sua relação com 
a globalização (François Polet). Os «altermundialistas» e os 
«antimundialistas», os partidários de «mais globalização» e 
os adeptos de «menos globalização». Em suma: se os pró-
«mais globalização» se mobilizam primeiro em favor de uma 
verdadeira regulação política supranacional, por uma nova 
arquitetura institucional internacional (mais democrática, 
mais representativa, mais transparente), por uma organiza-
ção mundial do comércio e das finanças promotora de trocas 
equitativas, os favoráveis a «menos globalização», em com-
pensação, tendem a perceber a lógica desta como uma em-
preitada de «despossessão».

«Despossessão», alienação da soberania das nações e dos 
povos, para as correntes «soberanistas» ou terceiro-mun-
distas que preconizam, por exemplo, a «desglobalização» 
(Walden Bello) ou a «desconexão» (Samir Amin). «Despos-
sessão» do domínio dos desafios sociais, econômicos, am-
bientais, culturais, para os adeptos de uma abordagem micro 

ou localista do desenvolvimento, do controle cidadão, da rea-
propriação comunitária do destino das sociedades. 

Uma outra fratura, desta vez social e já repetida, separa as 
«vítimas do capitalismo» das «elites alternativas». Se estas 
elites têm regularmente assumido a função de catalisador, de 
liderança ou de mediação na história das lutas, sua sobrere-
presentação no seio das dinâmicas altermundiialistas causa 
desequilíbrio. Representação dominante manifesta de profis-
sionais do militantismo, da ação social e da cooperação, de 
ONG, de atores do Norte do planeta, de classe média ou mais, 
de pessoas urbanas, instruídas acima da média (de 75 a 90% 
de universitários e pessoas de formação superior dentre os 
inscritos nos Fóruns Socias Mundias e Fóruns Sociais Euro-
peus)... e sub-representação igualmente patente dos mundos 
populares, em particular da África e da Asia.

É a eterna questão da relativa ancoragem social das dinâ-
micas alternativas, de sua composição social, representativi-
dade e legitimidade. A questão dos vínculos entre posições 
sociais e radicalidade. Mas também a questão das relações 
sociais e das defasagens culturais gritantes entre o movimen-
to camponês e tal elite militante globalizada, entre jovens re-
beldes cosmopolitas, mobilizados por opção, por gosto ou por 
altruísmo e «sem-terra ou «sem-teto» presentes por interesse 
ou necessidade vital (Bruno Frère). A fratura não é nova, ela 
persegue ainda os exegetas do Maio de 68 francês... 

Enfim, um freio importante à formulação de uma alternativa 
global sustentada por atores convergentes reside, é claro, 
nas variações contextuais, nacionais, nos espaços reais, nas 
condições específicas nas quais pode ou não emergir um ou 
outro tipo de luta.

Muitas vezes subestimadas na hora de fazer balanços acerca 
do «estado das resistências» no mundo, as contingências 
abundam. Sociedades abertas, fechadas, contexto autoritário 
ou democrático, predominância de atores rurais ou urbanos, 
histórias sociopolíticas particulares, contextos religiosos... inú-
meras «variáveis nacionais» impedirão durante muito tempo 
ainda uma aposta, por exemplo, num cenário do tipo boliviano 
na Tunísia ou na Birmânia ou de «estimular as convergências 
programáticas» entre atores sociais da Guiné-Bissau, da Pa-
lestina e do Brasil... 

Por fim, conclui-se «diplomaticamente» que as questões lan-
cinantes e não resolvidas que permeiam as convergências de 
atores sociais opostos ao modelo de desenvolvimento domi-
nante e promotores de alternativas credíveis e democráticas 
permanecem as mesmas desde a virada dos anos 2000: que 
identidade plural (unificação ou construção de pontos de refe-
rência comuns no respeito das diferenças?) e que estratégia 
de organização para qual eficácia política? Ou ainda: que an-
coragens sociais para qual relação com a esfera política? 


