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Altermundialismo e classe social: uma análise do Fórum Social Mundial e da 

ATTAC

Resumo: Com este texto buscamos problematizar as rela��es existentes entre a composi��o de 
classe e a atua��o pol�tica do movimento altermundialista. Para tanto, abordaremos o debate pol�tico 
sobre a estrutura e a atua��o do F�rum Social Mundial, bem como as propostas de transforma��o da 
Associa��o pela Tributa��o das Transa��es Financeiras para Aux�lio dos Cidad�os (ATTAC) da 
Fran�a.

Durante os anos 1990 disseminam-se por v�rios pa�ses manifesta��es de oposi��o �s pol�ticas 
neoliberais. Uma das mais significativas dentre elas, a Batalha de Seattle, ocorrida em 1999, data o 
in�cio de um novo movimento autodenominado altermundialista. Ap�s diversas marchas de 
protestos, surge a proposta do F�rum Social Mundial (FSM). Criado em 2001 o FSM � visto por seus 
representantes como o “novo protagonista da esquerda do s�culo XXI” (Leite, 2003). Essa auto-
imagem faz com que se apresentem como uma “nova forma de organiza��o” n�o apenas diferente, 
mas, por vezes, superior historicamente ao movimento socialista, que estaria datado ao s�culo XIX e 
XX. Por outro lado, n�o obstante proclamem a pluralidade de causas e projetos, reivindicam uma 
“oposi��o social global” a um processo de “mercantiliza��o tamb�m global”, de onde o lema: um 
outro mundo é possível. Com efeito, o altermundialismo nasceu em um per�odo no qual a extens�o e 
a profundidade das reformas neoliberais colocaram aos grupos e setores negativamente atingidos a 
necessidade de uma a��o coordenada. Mas, cr�ticos da experi�ncia socialista e herdeiros dos 
movimentos sociais dos anos 1980, seus militantes ocupam as ruas afirmando a possibilidade de um 
outro mundo que, no entanto, inclua  “v�rios outros mundos”.

A discuss�o a seguir problematiza em grande medida as teses emergentes com este movimento,
sobretudo a id�ia corrente da insufici�ncia da categoria classe social para a compreens�o de sua 
atua��o pol�tica. Assim, analisaremos o FSM e a ATTAC, duas das principais manifesta��es 
altermundiais. O primeiro agrega diferentes movimentos sociais e entidades que comp�em o 
altermundialismo e o segundo � uma de suas organiza��es mais atuantes. A an�lise cruzada dessas 
duas formas de atua��o apresenta quest�es interessantes e oferece pistas importantes para 
entendermos as diferen�as do movimento na Am�rica do Sul e na Europa; isto porque v�rias das 
edi��es do FSM ocorreram no Brasil, contando com a participa��o significativa de sul-americanos,
ao passo que a ATTAC � uma organiza��o fundamentalmente europ�ia. 

Nas pr�ximas se��es deste texto procuraremos apresentar de modo mais detalhado as 
concep��es pol�ticas, propostas e reivindica��es desses diferentes setores do altermundialismo,
relacionando-os com uma quest�o que consideramos fundamental: a sua composi��o de classe.

A composição de classe do Fórum Social Mundial

Para desenvolvermos uma an�lise consistente do FSM buscamos identificar os principais 
debates entre as entidades que comp�em seu Comit� Organizador (CO) e mesmo, de forma mais 
geral, as posi��es de intelectuais e representantes que comp�em o Comit� Internacional (CI). 
Segundo afirma��es presentes na p�gina oficial do FSM, esses Comit�s teriam a fun��o de definir 
quest�es operacionais e estruturais para a realiza��o da cada edi��o do F�rum, e mesmo promover 



discuss�es, reflex�es e debates sobre seus rumos e linhas gerais. Temos como hip�tese que, al�m de 
alguns intelectuais centrais, algumas entidades presentes no CO teriam forte influ�ncia na defini��o 
dos princ�pios e debates pol�ticos que norteiam a realiza��o do evento. Essa influ�ncia � ainda mais 
forte em rela��o ao Comit� Organizador brasileiro, j� que este foi ativo na organiza��o de cinco dos 
oito f�runs centralizados que ocorreram.1 O Comit� brasileiro reuniu nas primeiras tr�s edi��es do 
F�rum, as seguintes organiza��es: MST, CUT, ABONG, Cives, CBJP, ATTAC, Ibase, CJG2 (Leite, 
2003). 

Com essas organiza��es observamos que n�o apenas as classes populares, mas muitos setores 
das classes m�dias foram afetados pelas conseq��ncias da precariza��o dos servi�os p�blicos, das 
privatiza��es, da redu��o do funcionalismo p�blico, da reestrutura��o produtiva que leva ao
“enxugamento” de pessoal administrativo e � redu��o dos gastos com direitos trabalhistas. Essa 
classe m�dia assalariada, tendencialmente pauperizada e mesmo proletarizada, como dizem alguns, 
se aproximar� no espa�o do F�rum Social Mundial de movimentos populares e sindicais como a 
CUT, o MST e a Via Campesina, para manifestar-se contra a desumaniza��o crescente e a destrui��o 
das bases do bem-estar que antes gozava. Assim, muitos ser�o os movimentos que surgem com o 
prop�sito espec�fico de combater as medidas de implanta��o e fortalecimento do capitalismo 
neoliberal. Movimentos que perderam for�a ir�o retomar suas bandeiras de luta, resignificando-as de 
forma a combater esse modelo, como � o caso de muitos “movimentos de identidade”. Novas 
experi�ncias de trabalho e organiza��o social assumir�o um espa�o central no evento, como as 
experi�ncias de Economia Solid�ria. E ONGs que oferecem os mais variados servi�os e atividades, 
com ideologias e propostas diversas se unir�o �s discuss�es sobre g�nero, meio ambiente, pobreza, 
quest�o agr�ria, distribui��o de renda e transforma��o, seja ela parcial ou radical, das estruturas que 
comportam esse modo de vida.

Dados recolhidos pelo IBASE indicam a posi��o de classe m�dia da grande maioria de seus 
participantes. Fran�ois Houtart (2003), em suas an�lises sobre o movimento altermundialista, afirma 
que a expans�o do capitalismo neoliberal n�o afetou apenas a classe trabalhadora, mas tamb�m 
camadas diversas das popula��es mundiais. Afirma que largos segmentos da classe m�dia seriam 
prejudicados devido ao fato das transforma��es promovidas pelo neoliberalismo n�o terem se 
mantido apenas no �mbito econ�mico, mas tamb�m em setores como educa��o, sa�de, seguridade 
social e cultura. De acordo com Sokol (2003), o FSM est� marcado pela participa��o de ONGs e 
movimentos da classe m�dia, sendo muito reduzida participa��o dos movimentos sociais populares.

Por fim, apresentamos indicadores resultantes de pesquisas quantitativas realizadas pelo 
IBASE3, em algumas edi��es do F�rum. S�o dados extremamente �teis para indicarmos a 
composi��o de classe dos participantes do evento. Os dados referentes ao F�rum de 2003 indicam 
que 73,4% dos participantes t�m alta escolaridade com, pelo menos, ensino superior incompleto. 
Quanto � ocupa��o, 43,4 % s�o funcion�rios de institui��o privada/ONG e 36% s�o funcion�rios 
p�blicos, sendo que 79,5% trabalham no setor de servi�os. Os dados do F�rum de 2005 no Brasil 
mant�m a mesma tend�ncia. Para Santos (2005), estes dados constatam a “composi��o pequeno-
burguesa” do evento. Essa tend�ncia � alta escolariza��o e de postos de trabalho de classe m�dia 
como os do funcionalismo p�blico, de ONGs e do setor de servi�os, se repetem e s�o ainda mais 
gritantes no F�rum Social de Bel�m realizado em 2009: 81% dos participantes possu�am o grau 
superior completo ou em curso; entre brasileiros, mais de um ter�o s�o estudantes e em seguida, mais 

1 Informa��es sobre os Comit�s que promovem a organiza��o do F�rum podem ser encontradas em SANTOS (2005).
2 MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; ABONG- Associa��o Brasileira de ONGs ; CUT – Central 
�nica dos Trabalhadores; Cives – Associa��o Brasileira de Empres�rios pela Cidadania; ATTAC – Associa��o pela 
Tributa��o das Transa��es Financeiras em Apoio aos Cidad�os; CBJP – Comiss�o Brasileiro de Justi�a e Paz; IBASE –
Instituto Brasileiro de An�lises S�cio-Econ�micas; CJG – Centro de Justi�a Global. 
3 As pesquisas realizadas pelo IBASE sobre os F�runs de 2003, 2005 e 2006 podem ser encontradas em: 
http://www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=1070



de 20% s�o funcion�rios p�blicos ou de empresas p�blicas; entre os estrangeiros a maior 
concentra��o se d� na categoria “empregado em entidade sem fins lucrativos”.

Neste sentido, apesar da presen�a de movimentos sociais, sindicatos e partidos compostos 
tamb�m por oper�rios ou outros trabalhadores das classes populares, a presen�a de fra��es da classe 
m�dia seria substancialmente superior. Esta � uma quest�o que � muitas vezes ignorada pelos 
estudiosos do altermundialismo.

A tese central que desenvolveremos adiante, primeiramente quanto ao F�rum Social Mundial 
e em seguida quanto � ATTAC, � de que a forma de organiza��o pol�tica est� intimamente ligada � 
composi��o de classe. Iniciando pelo FSM nos centraremos em um dilema que a organiza��o desse 
evento enfrenta que defendemos estar relacionado com a complexidade da posi��o de classe dos 
participantes do evento.

O princípio da não deliberação no FSM: pluralidade X unidade

Nos dez anos que se passaram alguns pontos se tornaram motivo de diverg�ncias e pol�micas. 
Essas discord�ncias come�am a ser colocadas em 2005, mas tomam corpo em 2007 quando o FSM 
de Nair�bi re�ne menos da metade dos participantes presentes no F�rum anterior. Nesse momento, 
v�rias cr�ticas foram levantadas pelas entidades e intelectuais participantes dos comit�s. Alguns 
afirmaram que o FSM j� tinha cumprido seu papel e que chegara o momento de sair de cena, de 
forma que a a��o direta contra o neoliberalismo passasse a ser o foco do altermundialismo. Mas a 
maioria das cr�ticas apontava para a necessidade do f�rum transformar sua forma de organiza��o de 
maneira que n�o se limitasse a um papel apenas de disputa ideol�gica, mas que empreendesse a��es 
concretas contra o capitalismo neoliberal e na constru��o do “outro mundo poss�vel” j� tantas vezes 
anunciado. O F�rum de 2009, em Bel�m, realizado depois do advento da crise econ�mica mundial, 
interrompe essa tend�ncia desmobilizadora reunindo cerca de 130.000 participantes. O F�rum surgiu 
como espa�o de alternativas ao sistema vigente, com foco, em todas as suas edi��es, nas cr�ticas � 
economia neoliberal. Quando esse sistema entra em crise e parece perder sua legitimidade, nada mais 
compreens�vel que os diversos grupos de esquerda se voltem para o espa�o do F�rum, buscando as 
alternativas de constru��o de um sistema econ�mico mais humanizado. 

Podemos dizer que o ponto central das pol�micas levantadas no F�rum de 2009 e detidamente 
discutidas em Porto Alegre no F�rum de 2010 foi o 6� item da Carta de Princ�pios que impede
qualquer esp�cie de delibera��o em nome do FSM. Vejamos:

Os encontros do Fórum Social Mundial não têm caráter deliberativo enquanto Fórum Social 

Mundial. Ninguém estará, portanto autorizado a exprimir, em nome do Fórum, em qualquer de 
suas edições, posições que pretenderiam ser de tod@s @s seus/suas participantes. @s participantes 

não devem ser chamad@s a tomar decisões, por voto ou aclamação, enquanto conjunto de 

participantes do Fórum, sobre declarações ou propostas de ação que @s engajem a tod@s ou à 

sua maioria e que se proponham a ser tomadas de posição do Fórum enquanto Fórum. Ele não se 
constitui portanto em instancia de poder, a ser disputado pelos participantes de seus encontros, nem 
pretende se constituir em única alternativa de articulação e ação das entidades e movimentos que 
dele participem.



Em texto publicado no blog do Seminário Internacional 10 anos4, David Harvey agrupa 
diversas entidades em cinco inst�ncias principais que estariam presentes no FSM: ONGs, economia 
solid�ria, novo estatismo e partidarismo de esquerda, movimentos sociais de necessidade, 
movimentos sociais de identidade. A esses grupos elencados por Harvey, somamos o 
empreendedorismo social. Todas essas inst�ncias est�o representadas no Comit� Organizador e no 
Comit� Internacional do F�rum. 

Em rela��o ao debate que pretendemos analisar, reunimos essas inst�ncias em dois grupos que 
possuem diverg�ncias quanto ao tema em discuss�o: o car�ter n�o deliberativo do FSM. No primeiro 
grupo, defendendo a manuten��o da estrutura atual n�o deliberativa do F�rum, encontramos as 
ONGs representadas pela ABONG, o Empreendedorismo Social presente atrav�s da Cives, parte 
significativa das organiza��es da Economia Solid�ria e parte dos Movimentos de Identidade como a 
Articula��o Feminista Marcosul. Identificamos nesse grupo algumas tend�ncias pol�ticas gerais 
muito pr�ximas a da autodenominada “nova esquerda”. S�o defensores da diversidade e do 
culturalismo, buscam a transforma��o a partir do cotidiano, apresentam tend�ncias pacifistas, 
defendem o autonomismo e o espontane�smo. Suas cr�ticas se voltam �s lutas contra as grandes 
estruturas sociais, se posicionam contra as hierarquias, disciplinas, e qualquer esp�cie de 
centraliza��o. � interessante notar que as an�lises acad�micas e mesmo militantes de intelectuais 
pr�ximos a esses grupos negam o car�ter de classe m�dia predominante no F�rum Social Mundial, 
afirmando que este � uma express�o pluriclassista.

Podemos identificar o segundo grupo que busca uma mudan�a no car�ter do evento atrav�s da
defini��o de algumas delibera��es, de maneira que alguns consensos pudessem ser anunciados em 
nome do F�rum como um todo. Esses seriam os movimentos sociais de necessidade como o MST, 
aqueles que defendem um estatismo de esquerda (com base popular de massa) como � o caso da 
CUT e mesmo de alguns intelectuais da ATTAC. Estas organiza��es clamam pela necessidade da 
cria��o de um programa unificado de luta, apesar de considerarem a import�ncia da diversidade e 
heterogeneidade do F�rum. Defendem que s� os movimentos de massa ocupando as ruas poderiam 
criar o outro mundo poss�vel. Sua concep��o de transforma��o est� fundada na necessidade de se 
lutar por mudan�as estruturais.

As diferentes concep��es em rela��o ao F�rum estar ou n�o cumprindo um papel suficiente na 
luta contra o capitalismo neoliberal t�m como conseq��ncias ou o desejo de mant�-lo como est�, ou 
de transformar suas formas de funcionamento. Assim, a pol�mica vem � tona quando se busca definir 
a fun��o desse espa�o de discuss�es.

Francisco Whitaker, membro da CBJP, � um dos mais fortes defensores da estrutura atual do 
F�rum. Para ele, este seria fundamentalmente um espa�o de encontro que n�o poderia se organizar 
em torno de bandeiras de luta. Assim, o FSM, para Whitaker, seria um instrumento do 
altermundialismo para a troca de id�ias que fortaleceria as a��es futuras do movimento. Essa � uma 
compreens�o que est� fundada em uma vis�o positiva dos efeitos do F�rum at� o momento. A for�a 
do f�rum seria sua pluralidade, sua multiplicidade de grupos, sua variedade de posi��es pol�ticas. 
Nesse sentido, ele estaria cumprindo seu papel de “pra�a p�blica”, proporcionando um espa�o de 
livre troca de id�ias e experi�ncias. A delibera��o, segundo esta vis�o, acabaria por desrespeitar essa 
pluralidade. Whitaker defende que a constru��o da unidade seria uma reprodu��o de um 
autoritarismo presente nas pr�ticas pol�ticas da “esquerda tradicional” partid�ria, marxista, que 
necessita ser superada. Em suas palavras: 

4 As an�lises que seguir�o do FSM partem dos textos publicados na Revista F�rum, nos artigos publicados no blog oficial 

do “Semin�rio Internacional 10 anos: Desafios e propostas para um outro mundo poss�vel” que ocorreu em janeiro de 
2010 no F�rum Tem�tico de Porto Alegre e de nossa participa��o como observadoras nos F�runs de 2009 e 2010.



� inteiramente contr�rio ao que seria o “outro mundo”, pelo qual lutamos, que nos encontros do 
FSM todos pensassem o mesmo, conhecessem somente o mesmo, neles entrassem iguais e sa�ssem 
ainda mais iguais, desejo que muitas vezes penetra at� em partidos pol�ticos e movimentos que 

lutam pela mudan�a. Criando “pra�as” que n�o se fechem com participantes que rezem todos a 
mesma cartilha, o FSM permite a expans�o do movimento altermundialista. (Whitaker, 2010)

O car�ter de pra�a p�blica igualmente aberta � participa��o de todos deve ser questionado. 
Afinal, est�o presentes na Carta de Princ�pios restri��es � participa��o de partidos pol�ticos na 
organiza��o do F�rum. Assim tamb�m seu car�ter democr�tico deve ser relativizado, pois nem todos
os participantes do F�rum podem opinar sobre seu funcionamento. Apenas um pequeno grupo de 
representantes de uma parcela dos movimentos e institui��es pode definir sua organiza��o.  Assim, 
ser� que a defesa da n�o-delibera��o como forma de manter uma “pra�a p�blica” mais democr�tica 
de debates, sem uma centraliza��o, � realmente v�lida? Em que medida essa “pra�a p�blica”
corresponde de fato ao espa�o do FSM?

Em apoio � posi��o de Francisco Whitaker, a ABONG publicou um texto em seu s�tio na 
Internet sobre o F�rum. Nesse texto se coloca que as cr�ticas ao atual funcionamento do F�rum 
representariam um retrocesso na constru��o at� agora fundada nessa nova cultura da pluralidade.

Ap�s uma d�cada de a��o mobilizat�ria, percebe-se cada vez mais a tentativa dos partidos pol�ticos 
e de algumas organiza��es/movimentos de intervirem no F�rum Social Mundial, para que o mesmo 
se direcione pela constru��o de uma plataforma de luta e de temas nos moldes da esquerda 
tradicional. Ora, se observarmos as experi�ncias organizativas que resultaram na realiza��o do 
F�rum Social Mundial, perceberemos que a articula��o da sociedade civil difere daquela dos 
partidos pol�ticos e dos governos, pois vem se construindo em redes n�o hierarquizadas, sem l�deres 
nem pir�mides (embora ainda haja experi�ncias e tentativas nesse sentido), de distribui��o de 
responsabilidades – ultrapassando, pois, os limites da democracia representativa e suas 

“delega��es” de poder, bem como suas lutas internas. (ABONG)

Curioso notar como a organiza��o em redes � um contraposto a qualquer esp�cie de 
classifica��o de prioridades na luta pol�tica. Todos seriam iguais, todas as lutas teriam a mesma 
relev�ncia e urg�ncia e, caso existissem discord�ncias, os diversos grupos poderiam continuar 
atuando de mesma maneira apenas mantendo um di�logo com sua rede plural e multifacetada. N�o � 
negada a import�ncia da unidade, mas � negado qualquer instrumento ou forma concreta que a 
incentive de fato a cria��o de uma cultura e vis�o pol�tica minimamente compartilhada pelas 
organiza��es presentes no F�rum. Quando n�o h� uma proposta de defini��o de prioridades, n�o � 
necess�rio o debate sobre as diferentes reivindica��es dos grupos a� presentes, o que de fato poderia 
gerar uma compreens�o das lutas entre os movimentos. Oded Grajew, da Cives, eleva ao m�ximo 
essa fragmenta��o das lutas:

A promo��o da diversidade, um dos pilares da carta de princ�pios, fez cada organiza��o e cada 
cidad�o se sentir valorizado. Ningu�m � mais importante que o outro, nenhum tema tem a 
preced�ncia. O “outro mundo poss�vel”, onde a solidariedade e a coopera��o superam a 
competi��o e o conflito, foi aplicado na nossa metodologia. (Grajew, 2010)

Ainda segundo Grajew, apesar da constru��o da unidade ser importante, o f�rum n�o pode 
dizer a ningu�m o que fazer, isto �, n�o pode se colocar como o ente que ir� promover essa unidade. 
A unifica��o dos movimentos deve ocorrer de maneira espont�nea. 

J� aqueles que discordam da id�ia de que o f�rum teria cumprido satisfatoriamente suas 
fun��es e que clamam por mudan�as em seu funcionamento apontam a necessidade de se considerar 



uma conjuntura de avanço da reação. Acreditam que os governos de direita e as grandes empresas 
capitalistas ainda manteriam sua hegemonia. Por isso, seria necessário ser mais contundente e 
construir um movimento de massas que teria a função de pressionar os governos latino-americanos. 
Assim, representantes de algumas entidades defenderam que o fórum tivesse uma função para além 
do altermundialismo. Como afirmou João Pedro Stédile do MST em entrevista à mídia local, o 
Fórum seria um espaço de reflexão e preparação, e não de fato o espaço de construção do outro 
mundo. Esse outro mundo só poderia ser construído através da ocupação das ruas, da luta de massas. 
Assim, o Fórum não teria uma função apenas de preparar a ação direta no âmbito do 
altermundialismo, mas de construir unidade entre as diferentes formas de luta que o freqüentam, 
sejam estas organizações filantrópicas organizadas por intelectuais de classe média, ou movimentos 
sociais de massa.

St�dile afirmou que apesar da crise financeira internacional, que p�s em xeque alguns pilares do 
modelo neoliberal, o mundo ainda vive sob a "hegemonia do capital", com maioria de governos de 
direita e dom�nio ideol�gico dos meios de comunica��o. 

‘Eles [capitalistas] v�o adequando seus m�todos, se apropriando de outros modelos. Eles eram 
contra o Estado, mas agora na crise usaram o Estado para salvar os caixas dos bancos e das 
empresas’. (...) ‘O F�rum � uma esp�cie de concentra��o, de vesti�rio, mas n�o � l� que se decide o 
jogo. O jogo se decide dentro do campo, com a coordena��o de for�as e a participa��o popular.

É bem verdade que a Assembléia dos Movimentos Sociais costuma se reunir ao fim do evento 
na tentativa de construir minimamente uma agenda comum. Contudo, é ainda uma atividade muito 
frágil, de um grupo específico de movimentos, que está longe de ter a força do evento como um todo. 
Além disso, a multiplicidade de conclusões dos debates é tão grande que as organizações que 
participam dessa sistematização não têm condições de ter de fato uma noção das questões defendidas 
pelos que aí debateram e chegaram a consensos e dissensos durante uma semana. Segundo Cassen, o 
FSM emitiria centenas de propostas (chegando a mais de 350 apenas no Fórum de 2005), sem 
qualquer espécie de hierarquia ou articulação entre elas.

Todo lo que derogaba el principio de “horizontalidad” (las propuestas tienen un estatus 
equivalente) y todo lo que aparec�a como “vertical” (por ejemplo, una plataforma que unificara 
diferentes propuestas complementarias pero dispersas), fue combatido por una fracci�n influyente 
de los organizadores brasile�os de los Foros y dirigentes de ONG que ve�an all� el inicio de un 
programa pol�tico… y hasta el intento de creaci�n de una nueva Internacional! (CASSEN, 2010)

Afirma também que essa fórmula aberta no início do Fórum teria sido muito positiva por ter 
permitido que as linhas políticas mais diversas como ONGs assistencialistas, o sindicalismo 
reformista e os movimentos feministas, indígenas, ecologistas, se reunissem e caminhassem em 
conjunto com movimentos com propostas mais radicais para se discutir a necessidade de se superar o 
capitalismo neoliberal. Contudo, para de fato se criar alternativas ao neoliberalismo seria necessário 
identificar quais as questões que consensualmente seriam mais relevantes para a criação de uma 
agenda de lutas unificada. Esta dificuldade em se aceitar a busca pela unidade está fundada, em 
realidade, em diferenças políticas que muitos movimentos não desejam superar. Boaventura de 
Souza Santos pontua isso:

Acresce que desde o in�cio, uma das for�as do FSM (a diversidade dos movimentos e lutas que 
acolheu e o esp�rito de inclusividade com que o fez) foi tamb�m uma das suas fraquezas. Tratou-se 
de uma ambig�idade origin�ria na rela��o entre movimentos que se op�em ao capitalismo, em 
geral, e movimentos que se op�em a este capitalismo predador e anti-reformista (o neoliberalismo), 



entre movimentos que acreditam na idéia de progresso da modernidade ocidental e os que a 
rejeitam, entre movimentos que pensam que o racismo e o sexismo são lutas secundárias e os que se 
recusam a estabelecer hierarquias abstratas entre as lutas, etc. (Santos, 2010)

A quest�o que se coloca � se a exist�ncia de diferen�as de fato levaria a uma impossibilidade 
de se encontrar ou mesmo construir afinidades. Muitas vezes, a nega��o de busca do comum �, em 
realidade, uma atitude extremamente anti-democr�tica disfar�ada de um democratismo absoluto. � 
definido de maneira centralizada no Comit� Internacional que nada pode ser definido, que n�o pode 
haver delibera��o no evento, porque qualquer defini��o seria antidemocr�tica. Por�m, a pr�pria 
atitude de vetar a possibilidade de delibera��o � um exemplo expl�cito de autoritarismo por parte 
daqueles que defendem a manuten��o das regras como est�o. Boaventura define essa posi��o como 
“certo anti-intelectualismo combinado com algum faccionalismo disfar�ado de anti-faccionalismo”. 
Isso causaria um desperd�cio de energia de massa cr�tica e propositiva que ao fim de cada f�rum 
parece esvanecer-se:

O terceiro tema é o dos sujeitos políticos que levarão por diante as lutas pela paz, pela democracia 
e por um modelo social, cultural e econômico pós-capitalista. Este é o tema que obriga o FSM a 
refletir sobre si próprio. Como não desperdiçar a energia transformadora que ele gerou? Como 
construir alianças transcontinentais entre movimentos e partidos políticos convergindo em agendas 
realistas e portadoras de novas hegemonias? Como tornar o mundo menos confortável para o 
capitalismo predador? Talvez o FSM precise de criar o seu próprio FSM. (Santos, 2010)

A composição de classe e a organização política

A caracter�stica oscilante das classes m�dias � de grande import�ncia para a organiza��o e 
desenvolvimento das lutas e disputas entre a burguesia e o proletariado. Neste sentido, � relevante, 
por exemplo, compreender que os movimentos compostos pelas classes m�dias ascenderam e se 
fortaleceram no momento posterior a um recuo expressivo dos movimentos populares, em especial 
do sindicalismo oper�rio e dos partidos comunistas. A emerg�ncia de movimentos que trar�o outras 
tem�ticas e novas reivindica��es como os movimentos de identidade, o movimento ecologista, os 
movimentos contra o autoritarismo e as estruturas de poder, os movimentos jovens de contracultura, 
o movimento pacifista, etc. Ao longo das �ltimas d�cadas se somar�o a esses movimentos 
organiza��es n�o-governamentais que, muitas vezes, passar�o a ocupar os espa�os vazios deixados 
pelo progressivo desmonte neoliberal dos Estados de bem-estar ou pela neglig�ncia dos estados 
desenvolvimentistas autorit�rios quanto �s pol�ticas sociais. Tamb�m a� se somam as novas 
experi�ncias de organiza��o do trabalho que se unir�o atrav�s de redes de cooperativas populares.  

O F�rum promove a reuni�o de todas essas tend�ncias, e ainda outras com representatividade 
menor, como os movimentos sociais de necessidade como os de luta por terra e moradia e o 
movimento sindical. N�o � de se estranhar que em meio a um arco t�o amplo e diferenciado de 
manifesta��es sociais que os conflitos, cedo ou tarde, emergissem. Por�m, o que buscamos indicar � 
que esses conflitos, que se manifestam na concep��o do seu funcionamento, no qual o ponto 
emblem�tico � a quest�o da delibera��o, tamb�m tem rela��o com a composi��o de classe dessas 
entidades. Apesar do FSM conter uma multiplicidade muito grande de movimentos para que 
pud�ssemos analisar suas especificidades, nas manifesta��es sobre seu funcionamento podemos 
compreender algumas tend�ncias pol�ticas de classe. Isto fica especialmente claro na pol�mica em 
torno da quest�o da delibera��o.

Os movimentos que tem como base setores mais precarizados das classes populares tenderiam 
a apresentar posicionamentos pol�ticos que buscam com urg�ncia instrumentos de mobiliza��o das 



massas para a conquista de bens e servi�os que garantam uma vida digna a essa popula��o. Esse seria 
o caso do MST e da CUT. Mas podemos nos perguntar: e a ATTAC? E o F�rum Mundial de 
Alternativas? E a Marcha Mundial das Mulheres? Todos esses movimentos, que tamb�m defendem 
que o F�rum passe a ser deliberativo para garantir sua combatividade, s�o em maior ou menor grau 
compostos por setores das classes m�dias. Mas por que ent�o defenderiam bandeiras de movimentos 
de base popular? Buscamos evitar uma vis�o determinista da quest�o de classe. H� uma s�rie de 
circunst�ncias hist�ricas que definem o posicionamento de determinada classe.  E a compreens�o 
dessas circunst�ncias impede-nos de naturalizar uma condi��o constru�da socialmente, bem como 
bradar o fim da hist�ria e da luta de classes.

� necess�rio que compreendamos qual a situa��o hist�rica que trouxe a classe m�dia �s 
condi��es que vivem atualmente e quais seriam suas rela��es com as outras classes, o que leva 
certamente a formas diferenciadas de mobiliza��o pol�tica. Uma an�lise suficientemente detalhada 
infelizmente n�o cabe no �mbito deste artigo. Contudo, pretendemos ainda assim indicar alguns 
pontos que consideramos interessantes para essa reflex�o, ainda de que maneira preliminar. 

As fra��es da classe m�dia t�m sofrido diferentemente as conseq��ncias do capitalismo 
neoliberal. Alguns setores ligados diretamente ao empresariado exercendo cargos gerenciais ligados 
� administra��o, engenharia e finan�as, setores funcionais para as corpora��es multinacionais como 
publicidade e marketing, ou mesmo economistas e administradores que ir�o atuar diretamente no 
setor financeiro, entre outros, podem ter sido beneficiados com a pol�tica neoliberal. Enquanto 
setores ligados ao funcionalismo p�blico, as �reas de pesquisa em artes e ci�ncias humanas n�o 
diretamente funcionais ao mercado competitivo, a profiss�es antes aut�nomas que agora se tornam 
dependentes e assalariadas, entre outras, sofrem constantemente com o desemprego ou mesmo 
observam a progressiva precariza��o de suas condi��es de vida. Em Pochmann et al (2006), por mais 
que a divis�o em fra��es seja bem homog�nea e acreditamos que n�o capte profundamente as 
poss�veis desigualdades dos diversos setores presentes nas classes m�dias, � apresentada, inclusive 
atrav�s de an�lises estat�sticas, a tendencial queda das condi��es de vida desses setores sociais.

Em nossos dias, a classe média sofre com as transformações da economia brasileira e tem 
dificuldades de reproduzir-se. Seus empregos tradicionais se esvaem, sua posição é questionada a 
todo o momento e as novidades tecnológicas a obrigam a malabarismos de adaptação impensáveis 
há poucas décadas atrás (Pochmann et al, 2006: 41).

Dessa maneira, mesmo que consideremos que os setores que participam do altermundialismo
se enquadrassem na fra��o da classe m�dia mais prejudicada pelo capitalismo neoliberal, existem 
matizes, diferen�as entre os grupos a� presentes. E, mesmo para al�m das necessidades econ�micas e 
materiais, outros elementos subjetivos, como os culturais e educacionais, influenciam no 
posicionamento pol�tico de determinado grupo. Dessa maneira, enquanto algumas organiza��es 
compostas em grande parte pelas classes m�dias tomam posi��es mais radicais que foram muitas 
vezes propostas pelos movimentos da base popular, outras tendem, ao contr�rio, a combater essas 
proposi��es e a defender formas mais atenuadas de atua��o buscando uma transforma��o � conta 
gotas da realidade. Muitos movimentos ligados � intelectualidade de classe m�dia, por mais que 
sofram com o neoliberalismo, t�m condi��es sociais, econ�micas, culturais para sustentar por mais 
algum tempo de forma essa forma de exist�ncia. Esta fra��o n�o v� a necessidade de subverter 
radicalmente e imediatamente as estruturas sociais, principalmente se, para isso, tiver que sacrificar 
alguns princ�pios que pretendem fazer conviver, lado a lado, tal como a explora��o meritocr�tica do 
trabalho. 

A cita��o a seguir, extra�da do livro O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, � emblem�tico e 
podemos fazer um paralelo, dentro de seus limites hist�ricos � claro, entre a pequena burguesia como 
um todo analisada por Marx e setores das classes m�dias atuais mais amenas politicamente, isto �, 
que rejeitam o radicalismo do que denominam “esquerda tradicional”:



O caráter peculiar da social-democracia resume-se no fato de exigir instituições democrático-
republicanas como meio não de acabar com dois extremos, capital e trabalho assalariado, mas de 
enfraquecer seu antagonismo e transformá-lo em harmonia. Por mais diferentes que sejam as 
medidas propostas para alcançar esse objetivo, por mais que sejam enfeitadas com concepções 
mais ou menos revolucionárias, o conteúdo permanece o mesmo. Esse conteúdo é a transformação 
da sociedade por um processo democrático, porém uma transformação dentro dos limites da 
pequena-burguesia. (MARX, 1980:226)

Por fim, acreditamos que o real dilema que se coloca para o futuro do F�rum n�o � de fato a 
quest�o da delibera��o, mas se ocorrer�, ou mesmo de que forma ocorreria um processo de alian�as 
concretas, de aproxima��es entre linha pol�ticas, de afastamentos categ�ricos, enfim, de defini��es 
de forma geral. Isto poderia eventualmente permitir que as quest�es, as diferen�as e aproxima��es 
entre os in�meros grupos a� presentes ficassem mais claros. Seria um incentivo a um debate mais 
aberto em que se esclareceria se � ou n�o poss�vel a constru��o de uma forma, mesmo que 
preliminar, de unidade. Mas o que desejamos de fato indicar � que para compreendermos as 
diferentes posi��es pol�ticas a� colocadas � importante identificar quem s�o os sujeitos a� presentes, o 
que os motiva, seus reais limites e potencialidades.

O surgimento da ATTAC e a trajetória das classes médias francesas 

A Associa��o pela Tributa��o das Transa��es Financeiras para Aux�lio dos Cidad�os
(ATTAC) foi criada na Fran�a em 1998. O seu projeto nasceu de um editorial escrito por Ign�cio 
Ramonet, em dezembro de 1997, no jornal Le monde diplomatique5. No final desse artigo Ramonet 
conclui: por que n�o criar, em escala planet�ria, uma organiza��o n�o governamental em defesa de 
uma taxa Tobin com o objetivo de ajudar os cidad�os? Essa pergunta simples recebeu � �poca 
milhares de respostas. O debate caiu em s�lo t�o f�rtil, que ainda no primeiro semestre de 1998 os 
membros fundadores realizaram uma assembl�ia na qual adotaram a plataforma e o estatuto da 
ATTAC. Em apenas um ano, 10 mil ades�es; quatro anos mais tarde a associa��o contava com algo 
em torno de 30 mil membros (Wintrebert, 2007). Um n�mero nada desprez�vel, sobretudo quando se 
tem em conta toda uma extensa e alarmante discuss�o sobre o decl�nio da milit�ncia, crise 
ideol�gica, crescimento do individualismo, recuo do papel da pol�tica e fim das alternativas. 

A taxa funcionaria como um “imposto mundial de solidariedade” a ser cobrado sobre a 
movimenta��o do capital no mercado financeiro (Ramonet, 1997). O dinheiro arrecadado deveria 
servir para financiar pol�ticas de recupera��o econ�mica e lutas contra a pobreza, bem como pol�ticas 
emergenciais de “interesse coletivo em escala mundial” (Chesnais, 1999). O valor do imposto varia 
entre 1% a 0,1%, segundo as diferentes propostas. A porcentagem � m�nima, mas considerado o 
volume das transa��es a quantia arrecadada �  significativa. Dados da associa��o estimam uma 
arrecada��o de 100 bilh�es de d�lares anuais, sendo o imposto fixado em termos mais baixos de 0, 
05% (ATTAC, 2002), enquanto que a soma gerada por uma taxa fixada em 0,1% seria suficiente 
para erradicar a pobreza extrema no mundo (ATTAC, 1998).

� interessante e importante observar que a cria��o de um tributo sobre as transa��es 
financeiras �, no entanto, um projeto anterior � ATTAC e ao artigo de Ramonet. Em 1978, James 
Tobin, professor na Universidade de Yale, Estados Unidos, publicou um artigo no qual propunha a 
cria��o de uma taxa a ser cobrada sobre as transa��es de c�mbio. As suas primeiras indica��es sobre 
o tema s�o, todavia, ainda mais antigas, datadas do ano de 1972, um pouco depois da dissolu��o do 
sistema de taxas de c�mbio fixas, criado pelo tratado de Bretton Woods. Em 1981, o professor Tobin 

5 Ramonet, Ignacio. D�sarmer les marches. Le monde diplomatique, 01/12/1997.



ganhou o pr�mio Nobel de economia. O seu trabalho, entretanto, pouco repercutiu fora do meio 
acad�mico at� o surgimento da ATTAC, que fez da taxa Tobin uma bandeira presente nas 
manifesta��es de protesto ocorridas sobretudo na Europa ao longo dos anos 20006. O apoio � cria��o 
do tributo foi tal que uma peti��o lan�ada pela associa��o ainda nos seus primeiros meses de vida foi 
entregue � Assembl�ia Nacional francesa com mais de 110 mil assinaturas.

Curioso.  O que teria acontecido no espa�o de aproximadamente vinte anos que fez com que tal 
projeto pudesse assumir tamanha visibilidade e for�a pol�tica? O que tornaria a ATTAC uma 
organiza��o de massa enquanto outras associa��es francesas j� existentes passavam por um processo 
de esvaziamento? O que faria uma campanha aparentemente t�o abstrata como a taxa��o das 
transa��es financeiras ter tamanho apelo militante? Estas quest�es tornam-se ainda mais pertinentes 
e atraentes quando lembramos de todo um debate na literatura sobre a��o coletiva acerca da mudan�a 
na constru��o de solidariedades – pensamos aqui  no papel destacado dado � identidade cultural e � 
a��o local, assim como na primazia de demandas p�s-materiais na constitui��o dos novos 
movimentos sociais.

Criada em Paris, a ATTAC abandona os limites da regi�o j� no primeiro ano de exist�ncia. 
Ap�s 2001, com a manifesta��o de G�nova organizada por ocasi�o do encontro do grupo dos sete 
pa�ses mais ricos e a R�ssia (G-8), a associa��o conhece notoriedade internacional. Considerada uma 
das principais organizadoras da manifesta��o que contou com aproximadamente 200 mil pessoas, a 
ATTAC se estendeu rapidamente pela Europa. Em 2005, ela atuava em 50 pa�ses, enquanto que 
somente na Fran�a funcionavam 215 Comit�s Locais7.

Diante desse r�pido crescimento a pergunta feita acima � mais do que apropriada. O que teria 
acontecido no espa�o aproximado de vinte anos que fez com que uma campanha com o objetivo de 
taxar o fluxo de capital pudesse assumir tamanha visibilidade e for�a pol�tica? A esse respeito, saber 
que o editorial de Ramonet e a cria��o da ATTAC ocorreram em plena crise do mercado asi�tico n�o 
nos parece irrelevante.  

A primeira frase de Desarmen o mercado – o editorial acima mencionado – �: “O ciclone 
sobre as bolsas da �sia amea�am o mundo todo” (Ramonet,1997). A crise asi�tica n�o era apenas 
uma refer�ncia distante para a maioria da popula��o francesa. E as cr�ticas e palavras de ordem da 
ATTAC – o mundo n�o � uma mercadoria! Vivemos sob a ditadura do mercado e sob o dom�nio 
das institui��es internacionais financeiras! – despertavam �queles que a ela recorriam algo mais do 
que solidariedade aos povos de pa�ses distantes.  

Os estudos de Agrikoliansky e Fillieule (2005), dois especialistas em altermundialismo,
corroboram essa constata��o, apesar de suas an�lises centrarem na trajet�ria das organiza��es e n�o, 
como � o caso aqui, no surgimento do movimento no quadro de implanta��o do neoliberalismo. 
Contestando a id�ia amplamente difundida e aceita da “radical originalidade” do altermundialismo, 
os autores remontam aos grupos que introduziram no espa�o pol�tico hexagonal reivindica��es hoje 
centrais para o movimento, notadamente o terceiro-mundismo. Essas organiza��es surgiram na 
Fran�a ap�s o processo de descoloniza��o e tinham, em geral, um discurso antiimperialista; � o caso, 
por exemplo, do CEDETIM (Centro de Estudos e Iniciativas de Solidariedade Internacional) – centro 
criado ap�s a guerra da Arg�lia, respons�vel pela primeira manifesta��o francesa contra o G7, em 
1989, e um dos fundadores da ATTAC. De acordo com Agrikoliansky e Fillieule (2005), o terceiro-
mundismo conhece a partir de 1980 um per�odo de refluxo, explicado, na opini�o deles, pelo 

6 O nome pensado por Ramonet para a ATTAC foi Associa��o pela Taxa Tobin para Aux�lio dos Cidad�os. Este nome 
n�o chegou a ser confirmado por conta inclusive da rela��o de James Tobin com a associa��o. Tobin ao ser procurado 
por Bernard Cassen, presidente da ATTAC na ocasi�o, afirmou que os objetivos da associa��o n�o eram exatamente os 
seus e que “nunca tivera pretens�es revolucion�rias” (ATTAC, 2002).
7 O n�mero de pa�ses � hoje menor, s�o eles: Alemanha, Argentina, �ustria, B�lgica, Bol�via, Burkina Faso, Chile, Costa 
do Marfim, Dinamarca, Espanha, Finl�ndia, Fran�a, Gab�o, Holanda, Hungria, Isl�ndia, It�lia, Jap�o, Jersey, L�bano, 
Luxemburgo, Marrocos, M�xico, Noruega, Peru, Pol�nia, Portugal, Su��a, Su�cia, Togo, Tun�sia, Uruguai. No total, 32 
pa�ses, entre os quais 18 europeus, 6 africanos, 5 sul americanos e 1 da Am�rica do Norte, 1 da �sia e outro do Oriente 
M�dio. 



surgimento de uma vertente concorrente de perfil humanit�rio e discurso pretensamente n�o 
ideologizado de ajuda �s “v�timas dos pa�ses pobres”. Mas, eis que no final dos anos 1990 o debate 
sobre a desigualdade entre Norte e Sul ressurge mais pr�ximo do que foi a luta pela descoloniza��o 
do terceiro-mundo, isto �, contr�rio a uma abordagem assistencialista da desigualdade, mas agora, 
por�m, “sob a figura das lutas contra a mundializa��o neoliberal”.

O que os autores n�o discutem s�o as raz�es desse ressurgimento, isto �, da re-politiza��o da 
quest�o do terceiro-mundo. Como dissemos acima, a situa��o desses pa�ses n�o era mais apenas 
tema da sess�o internacional dos jornais europeus. Em 1997, a Fran�a entrava no seu terceiro grande 
ciclo de privatiza��es. Ap�s a ind�stria e o setor financeiro, o alvo ent�o era o setor de servi�os. Essa 
terceira fase que se estendeu at� 2002 foi considerada a mais importante em termos de receitas 
obtidas atrav�s de privatiza��es de empresas p�blicas. Mas, desde a grande greve de 1995, quando o 
plano Jupp�8 propunha cortes nos servi�os p�blicos, com reformas no sistema previdenci�rio, as 
manifesta��es contra o desemprego, a falta de moradia, a explora��o dos imigrantes ilegais, as 
reformas do ensino e do sistema de sa�de, apareciam associadas �s privatiza��es e �s exig�ncias da 
Uni�o Europ�ia comprometida com “as grandes empresas transnacionais” e “�s leis do mercado”. 
Ainda no ano de 1995:

Nas reuni�es dos trabalhadores na Gare Lyon, falaram mandarins intelectuais como o soci�logo 
Pierre Bourdieu, que desde ent�o se manifestou pela defesa do Estado social (“uma conquista 
europ�ia, t�o valiosa como Kant, Bach e Beethoven”), e, com repercuss�o na esfera p�blica, atacou 
o “syst�me Tietmeyer”, a pol�tica de estabilidade dos bancos centrais e a domina��o dos mercados 
financeiros, bem como m�dias homogeneizadas pelo capitalismo. Bourdieu e seus disc�pulos 
fundaram a rede Raisons d’Agir [Raz�es para Agir]9, que, recorrendo a uma escrita popular, 
enfrentou o pensamento unit�rio neoliberal... (Grefe et. al, 2005: 145)

As privatiza��es e as manifesta��es da d�cada de noventa t�m, no entanto, ra�zes mais 
long�nquas. De acordo com Chauvel (2002), enquanto o per�odo entre 1945 e 1975 entra para a 
hist�ria como os “trinta anos gloriosos”, as d�cadas posteriores trazem para a an�lise o desemprego 
em massa e o aumento dos gastos com moradia, alimenta��o e educa��o. Por suposto, tal quadro 
afeta todos aqueles que dependem do sal�rio para sobreviver. Mas, as medidas adotadas, contudo, 
impactaram de modo particular algumas camadas e setores das classes m�dias francesa. No seu 
conjunto, assim como todo trabalhador assalariado, esse grupo perdeu, ao longo do per�odo 
supracitado, em sal�rios, conquistas sociais e estabilidade de emprego. Mas, perdeu tamb�m, ao 
mesmo tempo, poder de decis�o, influ�ncia, possibilidades de ascens�o e distin��o. O trecho a seguir 
nos auxilia nessa an�lise: 

Para os grupos coet�neos (...) nascidos nos anos de 1950 e 1960 a estrutura deixou de se 
desenvolver para cima, enquanto o n�vel de diplomas desses grupos continua a crescer. 
Progressivamente, enquanto os filhos nascidos nos anos de 1960 s�o mais freq�entemente filhos de 
quadros, suas oportunidades de alcan�ar as categorias m�dias e superiores estagnam. Donde surge 
uma tend�ncia �s desclassifica��es sociais. (Chauvel, 2002: 65)

A tese sobre a desclassifica��o social desse grupo choca-se de frente com outra, aquela do fim 
da luta de classes resultante da dissolu��o da burguesia e do operariado nas camadas m�dias da 
sociedade. Esta fomentou um extenso debate a respeito das mudan�as nas formas de a��o coletiva e 
selou, em alguma medida, a separa��o entre as categorias classe e a��o pol�tica. Curiosamente, o 

8 Alain Jupp� foi primeiro-ministro na Fran�a (1995-1997) sob a presid�ncia de Jacques Chirac. 
9 Raisons d’Agir tamb�m integra a ATTAC. 



impacto negativo que a classe oper�ria e as classes m�dias sofreram em detrimento do avan�o de 
uma camada e de um setor da classe capitalista, parece apenas refor�ar a tese de dilui��o das classes, 
agora, por�m, numa imensa, difusa e heterog�nea classe popular. Os dados e a discuss�o dessas 
pesquisas, se considerados os respectivos contextos s�cio-hist�ricos, bem como sua conjuntura 
pol�tica, nos interessam, no entanto. Pois, se n�o indicam o fim ou a simplifica��o da estrutura de 
classes, tem muito a nos dizer sobre as mudan�as na conforma��o destas. A este respeito, as linhas 
abaixo oferecem algumas pistas:

A classe media tal como pensamos hoje faz referencia à classe média dos anos 1970, construída 
sobre uma ideologia da ascensão, de progresso social, de mobilidade. É evidente que a experiência 
social atual somente aparece como degradada com relação a esta experiência. Hoje, só se pode ser 
decadentista tendo em vista este modelo. Esse discurso do declínio se nutre por oposição a esta 
ideologia ascensional. (Bacqu�; Kokoreff, 2007: 83).

A ATTAC n�o se apresenta como uma organiza��o de classe ou de classes. Para os seus 
representantes, ela � uma associa��o que agrega movimentos, entidades e indiv�duos pertencentes 
aos mais variados grupos sociais, inclusive camponeses, na luta contra o neoliberalismo; este sim, 
entendido como ideologia e pol�tica de uma fra��o particular da classe dominante, as finan�as. O 
termo foi cunhado por Gerard D�menil e Dominique L�vi, membros do conselho de intelectuais da 
ATTAC, e � hoje muito aceito entre os attacantes, compondo alguns de seus documentos oficiais. 
Mesmo identificando o principal advers�rio numa “fra��o de classe” – propriet�ria das “grandes 
corpora��es transnacionais” organizadas sob a l�gica do “sistema financeiro” – a associa��o n�o 
reconhece nos seus militantes, na sua forma de organiza��o e a��o, na suas demandas, na sua an�lise 
da realidade e na sua concep��o de transforma��o, a atua��o de uma classe, ou de parte dela.  De 
fato, a ATTAC fala em “cidad�os” (express�o presente em seu pr�prio nome) e re�ne entre os que 
assinam a sua plataforma e estatuto organiza��es de camponeses, oper�rios e sem-teto; ela tampouco 
prop�e a supera��o da condi��o de classe, qualquer que seja esta, e n�o v� nisto qualquer impeditivo 
para a constru��o do outro mundo que afirma ser poss�vel. Uma an�lise atenta da associa��o e de 
seus textos, no entanto, nos revela algo diferente: a presen�a massiva de setores das classes m�dias 
tem muito a dizer sobre a sua linha interpretativa e sobre a sua proposta de mudan�a – ambas 
fortemente marcadas pela vis�o de mundo de um grupo social fortalecido e destacado pelo Estado de 
bem-estar social europeu e que conheceu com o neoliberalismo um movimento contr�rio.

Este esbo�o de um cen�rio mais complexo e ainda inacabado ajuda a entender o r�pido 
crescimento da ATTAC. A implanta��o de pol�ticas neoliberais e o desmantelamento do Estado 
provid�ncia provocaram mudan�as na situa��o profissional e no cen�rio pol�tico e ideol�gico da 
sociedade europ�ia. De modo que as privatiza��es das ind�strias e dos servi�os, bem como as 
reformas dos sistemas de sa�de e educa��o tiveram impactos sobre a estrutura de classes francesa, 
reconhecidamente reorganizada desde o fim da Segunda Guerra mundial sobre o Estado do bem-
estar.

Uma olhada nas organiza��es presentes na associa��o oferece-nos ind�cios da significativa 
presen�a de setores das classes m�dias. Vejamos: sindicatos: Sindicato da Magistratura; Sindicato 
de Medicina Geral; Federa��o dos Bancos; FGTE-CFDT (Federa��o Geral dos Transportes e 
Equipamentos); FSU (Federa��o Sindical Unit�ria)10; SNES (Sindicato Nacional dos Professores); 
SNESup (Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior); UGICT-CGT (Uni�o Geral dos 
Engenheiros, Quadros e T�cnicos); UNEF (Uni�o Nacional dos Estudantes da Fran�a). ONGs e 
associações: Agir ici; AITEC (Associa��o internacional de t�cnicos, especialistas e pesquisadores); 

10 Composto em grande medida por professores. 



Amigos da Terra; Associa��o Gunter Holzmann; CEDETIM (Centro de estudos e de iniciativas de 
solidariedade internacional); CRID (Centro de pesquisa e de informa��o sobre o desenvolvimento); 
ESCOOP (Economias solid�rias e cooperativas); Raz�o para agir; Redes de servi�os p�blicos 
europeus. Jornais e revistas: Charlie Hebdo; Alternatives Economiques; Monde diplomatique; 
Politique; Politis; Témoignage chrétien. 

A partir de uma sociologia do engajamento, Cruzel (2003) analisa a trajet�ria militante dos 
attacantes dos Comit�s de Gironde e de Haute-Garonne, identificando pontos comuns, como, por 
exemplo, uma “carreira militante humanit�ria” – fruto de experi�ncias comunit�rias, sobretudo, 
religiosas. Segundo a autora, as entrevistas realizadas evidenciaram impressionantes regularidades 
biogr�ficas que podem iluminar a forma do engajamento do movimento altermundialista. A proposta 
� interessante, mas n�o explica as raz�es de um percurso pol�tico t�o semelhante. Todavia, as 
entrevistas nos oferecem ainda outros dados que, embora menos importantes para a an�lise de 
Cruzel, seguem bem ao encontro da nossa linha de argumenta��o – referimo-nos aqui � ocupa��o dos 
entrevistados; entre os citados: engenheiros, gestor de empresa, aposentados, assistentes sociais, 
desenhista gr�fico, professores e bibliotec�rios.

Programa político e ideologia de classe

As organiza��es e os indiv�duos reunidos na ATTAC est�o todos comprometidos com a 
proposta de tributa��o das transa��es financeiras. Mas n�o apenas. Como membros com direito a 
voto na Assembl�ia Geral da associa��o, defendem em comum: o controle do mercado financeiro; a 
reforma do FMI e do Banco Mundial; o fim da “l�gica do mercado” (ou, em outros termos, a 
estatiza��o e a “socializa��o”) dos bens que consideram de dom�nio p�blico (�gua, informa��o, 
educa��o, sa�de); a anula��o da d�vida dos pa�ses pobres; a defesa dos servi�os p�blicos; o fim dos 
fundos de pens�o privados; a proibi��o de organismos geneticamente modificados (OGM); normas 
de prote��o das riquezas biol�gicas; a elabora��o de uma legisla��o do trabalho nos n�veis regional e 
internacional.

O editorial de Ramonet (1997), a plataforma da associa��o (1998), o manifesto 
altermundialista (2007) e os demais documentos pol�ticos da ATTAC aos quais tivemos acesso 
reivindicam a taxa Tobin e a anula��o da d�vida externa dos pa�ses pobres. Em nenhum deles, no 
entanto, estas medidas s�o apresentadas como simples processo de redistribui��o de riqueza ou ajuda 
humanit�ria. Sintetizado nas duas demandas aparece a necessidade da reforma das institui��es 
financeiras internacionais (IFIs), reivindicando n�o apenas mudan�as nas pol�ticas e nos princ�pios 
que as regem, mas, sobretudo, mudan�as na estrutura organizativa. A leitura dos textos expressos em 
nome da associa��o, bem como das an�lises apresentadas pelo seu conselho cient�fico nos mostra 
que quest�es como: poder, Estado e pol�tica s�o pe�as chaves na compreens�o do seu projeto, ao 
mesmo tempo em que s�o fontes das suas maiores contradi��es e debates internos. Aproximemo-nos 
um pouco mais do que a ATTAC tem a dizer a seus militantes e simpatizantes:

A mundialização do capital financeiro coloca os povos em estado de insegurança generalizada. Ela 
ignora e rebaixa as nações e seus Estados, enquanto lugares pertinentes de exercício da 

democracia e garantia do bem comum [...]. A mundialização financeira tem, aliás, criado seu 
próprio Estado. Um Estado supranacional, dispondo de seus aparelhos, de suas redes de influência 
e de seus meios de ação próprios. Trata-se do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial 
[...]. Este Estado mundial é um poder sem sociedade, papel exercido pelos mercados financeiros e 
pelas grandes empresas (...), como conseqüência, as sociedades realmente existentes, são 

sociedades sem poder (RAMONET, 1997).



Segundo tal an�lise, o Estado perdera a autonomia e as na��es a sua soberania, estando todos � 
merc� dos interesses econ�micos dos grandes grupos financeiros. “As institui��es democr�ticas e os 
Estados soberanos encarregados do interesse geral11” foram, com o neoliberalismo, substitu�dos 
por uma “l�gica estritamente especulativa” (ATTAC, 2002). � urgente criar “novos instrumentos 
de regulação e controle, no plano nacional, europeu e internacional” (ATTAC, 1998). Esses novos 
instrumentos de regula��o t�m, segundo a plataforma da associa��o, o objetivo �ltimo de: 
“reconquistar os espa�os perdidos pela democracia em proveito da esfera financeira”, trata-se, nas 
palavras da ATTAC (1998): “de nos apropriarmos juntos novamente do futuro do nosso mundo!”. 
Freq�entemente citada, essa frase expressa claramente que a fase neoliberal representa mais do que 
d�ficits no campo econ�mico, representa perdas no poder de decis�o, representa d�ficits no campo 
pol�tico. 

Nesse sentido, a anula��o da d�vida externa dos pa�ses pobres colocaria em quest�o a atual 
ordem internacional, isto �, o poder e a legitimidade de algumas institui��es de elaborar e selar 
acordos entre pa�ses, estabelecendo os crit�rios de endividamento, bem como as medidas necess�rias 
para quit�-lo, � o caso, por exemplo, dos:

Programas de ajustamento estrutural (PAS) impostos aos países do Sul (notadamente África e 
América Latina) durante os anos 1990 para garantir o reembolso de sua dívida, artificial e 
ilegítima, constituindo um caso patente de tentativa de recolonização (ATTAC, 2007: 16). 

A d�vida externa n�o � para essa an�lise apenas uma quest�o econ�mica. Mas, um meio que 
permitiu aos pa�ses dominantes manter a depend�ncia dos pa�ses do Sul, ap�s seu processo de 
descoloniza��o (Massiah, 2005). Ela � tamb�m, portanto, uma forma de controle, exercido por 
alguns pa�ses e grupos de empresas multinacionais atrav�s do Fundo Monet�rio Internacional. Como 
alternativa a ATTAC prop�e a constitui��o de uma “democracia mundial” fundada no direito 
internacional, direito que estabele�a e garanta a corresponsabilidade dos pa�ses envolvidos (os que 
sedem o empr�stimo e aqueles que o recebem) e que estabele�a inst�ncias p�blicas competentes para 
a avalia��o dos crit�rios e do cumprimento dos acordos. Isso pressuporia a reestrutura��o das 
rela��es atualmente estabelecidas, com a redefini��o das responsabilidades dos Estados e das 
empresas multinacionais. Como escreve Massiah (2005: 52), membro do conselho cient�fico da 
ATTAC: 

esta anulação deve absolutamente se inscrever na perspectiva de uma reforma do sistema 
internacional que engendrou a dívida. A mobilização cidadã mundial pode pesar sobre os avanços 
do direito internacional. Existe aqui reais possibilidades, tanto do ponto de vista das concepções 
como do ponto de vista das políticas imediatas. Num primeiro tempo, elas concedem a anulação da 
dívida para os países mais pobres, bem como a deflação do serviço da dívida, com base em critérios 
sociais, para os países intermediários.

A associa��o n�o prescreve o fim das rela��es internacionais e suas institui��es, mas antes o 
que chama de “reforma radical”,  pautada na consolida��o de um direito internacional edificado 
sobre a declara��o do Direito dos Homens e a Carta das Nações Unidas. “A mundializa��o do 
direito e seu aprofundamento s�o, para o movimento altermundialista, objetivos estrat�gicos; o 
direito internacional � deste ponto de vista um campo de afrontamento central na luta contra a 
mundializa��o neoliberal e a defini��o de um outro mundo”  (Massiah, 2005: 51). Nesse sentido, os 
textos s�o claros:

11 Grifos nossos. 



N�s propomos reformar radicalmente as IFI, isto � colocar em causa a natureza mesma dos poderes 
que se exprimem atrav�s dessas institui��es e a l�gica que determina sua a��o. Nossa posição se 

opõe, de um lado, aos ultra-liberais que desejam reduzir ao m�nimo a regula��o p�blica 
internacional, segundo a concep��o expressa pelo relat�rio Meltizer apresentado em 2000 diante o 
Congresso americano ...(ATTAC, 2002: 9).

Uma tal perspectiva, que n�s chamamos reforma radical, pode ser justamente considerada como um 
apelo ao desmantelamento das institui��es financeiras internacionais atuais. Nos parece no entanto 
importante definir desde o in�cio o tipo de institui��es que n�s queremos. O perigo de se limitar a 
clamar o desaparecimento das intitui��es poderia nos conduzir � alian�as das quais tirariam 
proveito os partidarios da desregula��o neoliberal (Massiah, 2005: 56)

Um papel estrat�gico tamb�m � atribuido � taxa Tobin. A tributa��o do sistema financeiro n�o 
� por si s� apresentada como suficiente para reverter o processo iniciado com o neoliberalismo,  
“mas ela se inscreve[ria] numa reorienta��o dos fundamentos do sistema internacional”, ampliando a 
margem de manobra dos Estados e dos movimentos de “cidad�os”. Dito de outro modo, o imposto 
n�o seria apenas uma resposta a um problema de disfun��o da economia, mas uma forma de ampliar 
a participa��o na sua gest�o. O mais importante, na an�lise dos attacantes, � que ele permitiria o 
controle sobre os itens taxados, o que colocaria em causa a l�gica do funcionamento atual, de onde a 
dificuldade de implanta��o do projeto. Assim, “as lutas pela democratiza��o do poder econ�mico 
recusam o dogma da liberaliza��o fundado sobre privatiza��es que conduzem a oligop�lios 
superpotentes escapando a todo controle” (Massiah, 2005: 53). 

Assim como a proposta de anula��o da d�vida externa, o que est� em quest�o aqui � a reforma 
das institui��es financeiras. Dada a estrutura antidemocr�tica do  FMI e do Banco Mundial, estas 
instui��es n�o poderiam ser respons�veis pelas regras de empr�stimos e investimentos 
internacionais. Isto porque, al�m da clara hegemonia dos Estados Unidos da Am�rica, a participa��o 
dos outros pa�ses est� diretamente associada � sua riqueza e n�o � sua condi��o de Estado soberano12. 
A mudan�a dessa ordem anti-democr�tica passa, segundo a ATTAC, pela substitui��o da “l�gica de 
mercado” pela “l�gica p�blica” :

A fiscaliza��o internacional, por ela mesma, n�o � suficiente para resolver todos os problemas, mas 
ela se inscreve numa reorienta��o dos fundamentos do sistema internacional: financiamento dos 
bens p�blicos mundiais, salvaguarda e desenvolvimento dos bens comuns, luta contra o “dumping 
social” e o “dumping fiscal”,  uma redistribui��o fundada sobre os direitos e n�o sobre a caridade 
dos “ricos aos pobres”, financiamento dos or�amentos das autoridades p�blicas e das institui��es 
internacionais.  (Massiah, 2005: 53)
A ajuda p�blica ao desenvolvimento � uma das �nicas formas atuais de financiamento escapando � 
l�gica do mercado: ela deve crescer, apesar dos limites. Mas o objetivo deve ser de desenvolver a 
taxa��o do capital destinado a alimentar esses financiamentos p�blicos. (ATTAC, 2002: 50)

Ainda segundo os textos da ATTAC, o seu objetivo n�o � melhorar o funcionamento das IFI 
com o intuito de assegurar a perenidade do modelo existente. A reforma dessas institui��es inscreve-
se no quadro mais amplo de uma transforma��o profunda do sistema de rela��es internacionais e 
esta, por sua vez, sup�e a modifica��o das rela��es atuais de poder (ATTAC, 2002: 23 e 25). 

Com este prop�sito, o manifesto atlermundialista escrito pela ATTAC identifica sete pilares 
fundamentais do neoliberalismo, os quais, segundo a associa��o, precisam ser combatidos: 1) o livre 

com�rcio – que a partir da abertura de todas as fronteiras comerciais, destruiu a capacidade dos 
Estados de definir suas pr�prias pol�ticas econ�micas, respondendo assim �s necessidades e 

12 Ao contr�rio da Organiza��o das Na��es Unidas, onde cada Estado tem direito a um voto, no FMI o princ�pio � outro: 
um voto � igual a um d�lar.



aspira��es dos seus “cidad�os”; 2) a natureza como reserva inesgotável – posto que o 
economicismo extremo e a mercantiliza��o da vida ignoram os limites naturais, o desenvolvimento 
sustent�vel e direito das gera��es futuras; 3) a democracia tutelada – com as liberdades pol�ticas 
limitadas pela liberdade econ�mica; 4) as políticas públicas à serviço dos proprietários do capital; 
5) o poder dos acionários nas empresas; 6) as guerras permanentes e as políticas de segurança
– sustent�culo de uma “economia da preda��o” pelo controle dos recursos naturais, notadamente 
energ�ticos; 7) a padronização dos espíritos – atrav�s das propagandas e discursos sobre a 
inevitabilidade da mundializa��o neoliberal e o fim das alternativas.

Esses pilares devem, sempre segundo a ATTAC, ser confrontados com a cr�tica constante e 
com a proposi��o de alternativas, das quais: 1) recuperar as soberanias dos Estados; 2) fortalecer 
o papel dos parlamentos, fragilizados pelo poder das grandes empresas e grupos financeiros; 3) 
construir um novo modelo de desenvolvimento, fundado sobre o reconhecimento dos bens comuns 
e dos p�blicos mundiais; 4) construir novas formas de participação que completem as formas 
cl�ssicas de representa��o; 5) renegociar os acordos internacionais, anulando a dívida dos países 
pobres,  reconhencendo a d�vida hist�rica dos pa�ses do norte adquirida atrav�s da pilhagem de 
recursos naturais; 6) enfraquecer o poder dos acionários, de modo que o controle da empresa n�o 
fique apenas em suas m�os.

A discuss�o sobre a defini��o do que � bem público e o que � bem comum tem mobilizado os 
intelectuais da associa��o e tem se tornado um ponto central para a ebalora��o de seu programa 
pol�tico. O tema n�o se limite apenas � ATTAC, sendo mote  do debate em tr�s mesas simult�neas no 
semin�rio internacional do f�rum mundial deste ano. Embora importante, n�o adentraremos aqui no 
n�dulo desta quest�o. Para os fins deste ensaio, basta apenas sabermos que, apesar da exist�ncia de 
contradi��es e conflitos nesta caracteriza��o, setores como a educa��o, a sa�de, a cultura e a 
comunica��o est�o sempre entre os bens considerados p�blicos. Esta defini��o n�o � um simples 
exerc�cio intelectual de classifica��o, mas ela demarca para os attacantes o que deve ser “estatizado” 
e/ou “socializado”. E � neste trabalho de separa��o do joio do trigo, que podemos resignificar o lema 
O mundo não é uma mercadoria! Pois, menos do que defender o fim da l�gica de mercado como 
um todo, o que de fato a associa��o cr�tica � a extens�o dessa l�gica para alguns dom�nios. 

Um dos pontos de conflito entre os seus militantes e a Uni�o Europ�ia foi o Acordo Geral 
sobre o Com�rcio de Servi�os (AGCS), acordo este que permitiria a liberaliza��o de �reas como 
“sa�de, educa��o e cultura”. A esse respeito a ATTAC declara: As “associa��es engajadas no 
movimento altermundialista reclamam (...) a remo��o da AGCS da �gua, sa�de, educa��o, cultura, 
audiovisual, servi�os de comunica��o, transporte e energia” (ATTAC, 2007: 39). Com efeito, essa 
bandeira interessa a muitos, embora n�o contemple a todos. � somente quando passamos pelas 
p�ginas iniciais dos sites altermundialistas e adentramos o espa�o de suas atividades e de seus textos 
anal�ticos e program�ticos que vemos express�es aparentemente t�o universais, proclamadas em 
diversas l�nguas na esfera virtual,  – como: O mundo não é uma mercadoria, Nós não estamos a 
venda! – assumir os tra�os mais fortes de um grupo social formado em determinada regi�o do globo.

Como afirmam Agrikoliansky e Fillieule (2005), o movimento altermundialista � fundado 
sobre v�rios mitos que n�o resistem � observa��o emp�rica. Fiquemos por ora apenas com aquele que 
nos interessa de imediato: a id�ia de que sua base � formada por uma “sociedade civil transnacional”. 
Segundo os autores, o mapeamento das manifesta��es e dos f�runs sociais levou-os a nuan�ar em 
grande medida essa afirma��o, posto que as marchas e os f�runs, sobretudo os europeus, 
permanecem dominados pelas l�gicas nacionais. Isto porque, os comit�s de organiza��o s�o 
essencialmente compostos por grupos e militantes ancorados no espa�o pol�tico do pa�s sede. Assim,

As manifestações de Seattle em 1999, por exemplo, foi menos um movimento de contestação 
mundial que uma mobilização essencialmente norte-americana. Da mesma maneira, e mais perto de 
nós, o segundo Fórum Social Europeu (FSE), realizado em Paris-Saint-Denis, em novembro de 
2003, foi no geral organizado pelos movimentos de militantes franceses. As dificuldades que 
marcaram o curso do terceiro FSE em Londres refletem bem a estrutura do campo altermundialista 



brit�nico dominado pelo Socialist Worker Party (SWP) (...).  Os movimentos altermundialistas 
europeus, norte ou sul-americanos se parecem muito pouco, tanto do ponto de vista dos grupos 
mobilizados, do repertorio de a��o utilizada, como das referencias ideol�gicas solicitadas. Para 
al�m das assembl�ias internacionais de prepara��o dos eventos contestat�rios, ocasi�es raras, n�o 
existem estruturas permanentes de coordena��o dos movimentos (Agriloliansky; Fillieule; Mayer; 
2005: 83) 

Dito isto, voltemos � ATTAC – mas sem esquecermos que apesar da sua origem francesa e 
sua expans�o notadamente europ�ia ela � respons�vel, em boa medida, pela constru��o da pauta 
altermundial. O seu debate sobre bens p�blicos e bens comuns � marcado por uma experi�ncia s�cio-
hist�rica muito particular. Como atesta Brillet (2004), a no��o francesa de servi�o p�blico integra ao 
mesmo tempo elementos sociais, pol�ticos, econ�micos e jur�dicos. Ela indica n�o apenas um extenso 
leque de servi�os oferecidos gratuitamente, mas uma forma espec�fica de produzi-los e geri-los – os 
bens p�blicos aqui incluem: o aspecto “regulador” (defesa, justi�a e pol�cia), outro denominado 
“providencial” (educa��o, sa�de, seguro-desemprego e seguridade social) e tamb�m toda uma 
extensa rede de “servi�os industriais e comerciais” (abastecimento de �gua, coleta de esgoto e lixo, 
servi�os postais, telecomunica��es, transportes, g�s e eletricidade). Outra particularidade � a 
identifica��o entre interesse p�blico e poder p�blico, conferindo a condu��o das atividades acima 
enumeradas ao Estado, e t�o somente a ele, o que de pronto apresenta outras tr�s no��es, quais 
sejam, as de Estado-empreendedor, Estado-regulador e monop�lio estatal – aspectos que, segundo 
Brillet (2004), s�o completamente opostos a no��o inglesa de um Estado “simples prestador de 
servi�os (entre outros)”. Esse � um dos pontos de conflito entre a Fran�a e a Uni�o Europ�ia e uma 
das dificuldades do neoliberalismo no pa�s.  

Se existe um grupo especialmente tocado por essa concep��o, este � o das classes m�dias, 
notadamente algumas de suas fra��es, localizadas no setor p�blico. Os exemplos poderiam ser outros 
e certamente dever�o ser aprofundados, mas devido ao frescor do ocorrido tomamos aqui a greve dos 
professores universit�rios na Fran�a, em 2009. A paralisa��o e as manifesta��es duraram 
praticamente todo o primeiro semestre daquele ano e mobilizaram outros setores, como os estudantes 
e os trabalhadores da �rea da sa�de. A greve foi desencadeada pela reforma proposta pela ministra do 
ensino superior e da pesquisa, Val�rie Pr�cresse. O projeto, denominado de “autonomia 
universit�ria”, altera consideravelmente o quadro do ensino superior franc�s, prevendo: o fim dos 
institutos universit�rios de forma��o dos mestres (IUFM), o desmantelamento do Centro Nacional de 
Pesquisa Cientifica (CNRS) e a modifica��o do estatuto dos professores-pesquisadores. Entre os 
pontos destacados nas manifesta��es observamos: a redu��o de postos de trabalho e a abertura do 
setor ao capital privado; mas nenhum deles despertou declara��es t�o acaloradas quanto � mudan�a 
do estatuto da categoria, a qual atribui aos presidentes da universidade o controle do tempo de 
trabalho e o plano de carreira dos professores-pesquisadores. Assim, a greve que paralisou at� 
mesmo os centros considerados mais conservadores colocou em evidencia a discuss�o sobre a 
particularidade do trabalho intelectual e art�stico. As frases a seguir, expressas em cartazes nas 
universidades e nas ruas, podem nos ajudar a entender como a categoria percebe a sua condi��o e 
porque v� nela uma incompatibilidade com a l�gica do mercado: “Jamais o Estado se op�s de forma 
t�o reacion�ria � cultura e ao saber!”; “O esp�rito � um m�sculo!”; “Eu sou um projeto de 
excel�ncia em greve!”; “Eu sou melhor que meu colega!” (L’Humanit�,2009: 9).  De acordo com 
uma professora da Paris VIII: “� a primeira vez que existe tal consenso entre todas as disciplinas 
aliada a uma real solidariedade entre hospital, justi�a e educa��o: ‘N�s somos todos atacados pela 
l�gica da concorr�ncia e da rentabilidade’” (L’Humanit�,2009: 9). O Sindicato do ensino superior 
(SNESup-FSU), membro da ATTAC e um dos seus fundadores, declarou na ocasi�o: 

N�s queremos outras orienta��es que respondam, enfim, ao interesse do servi�o p�blico da 
pesquisa e o ensino superior (...). N�s estamos hoje num movimento extremamente solid�rio (...). 



Parece-me essencial que o governo entenda essa determinação (...). Nós somos perfeitamente 
racionais na exigência de um serviço público de ensino superior e de pesquisa eficaz, largamente 
financiada pelo orçamento do Estado. (L’Humanit�, 2009: 9)

A universidade é, notadamente nas ciências humanas, um espaço de liberdade que permite a 
elaboração de um pensamento crítico, original. Este espaço de liberdade, que supõe o tempo da 
reflexão, é posto em questão pela lógica da concorrência. (L’Humanit�, 2009: 3).

Com efeito, a ATTAC � composta por muitos outros sindicatos, associa��es e entidades com 
trajet�rias riqu�ssimas. Mas a relativa diversidade organizacional n�o anula a significativa 
homogeneidade social. A participa��o individual de desempregados, imigrantes ilegais, 
trabalhadores prec�rios e camponeses � pequena. E enquanto algumas de suas organiza��es figuram 
no site da associa��o como membro ativo da ATTAC a real capacidade de interven��o destas – na 
forma de organiza��o, mobiliza��o e, sobretudo, na constru��o da pauta pol�tica – � question�vel. Se 
tal n�o fosse, n�o apenas o trabalho intelectual e o que ele cria seria digno e merecedor de estar fora 
da lei do mercado.



Considerações possíveis 

Como indicamos acima, diversas teses suscitadas pelo fenômeno altermundial merecem ser 
problematizadas. Buscamos chamar a atenção para uma em especial, qual seja: a incapacidade da 
luta de classes e, por conseqüência, do marxismo em explicar a ocorrência e o desenvolvimento de 
tal fenômeno. Uma visão determinista da questão de classe deve sim ser evitada, tanto hoje com no 
inicio do século XX, e mesmo antes. Há uma série de circunstâncias históricas que definem o 
posicionamento de determinada classe social. Nesse sentido, Marx e Engels deixaram nos seus livros 
históricos, como O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte e Lutas sociais na França de 1848-1850,
um legado importante. Nessas obras as classes aparecem como elemento central para compreensão 
da situação política. Com efeito, as classes sociais só podem ser analisadas em determinada situação 
concreta específica na qual apresentam determinada constituição e morfologia.

As classes médias francesa e as classes médias brasileiras nasceram e se desenvolveram em 
contextos sócio-históricos distintos e isso tem implicações para sua atuação política. Uma análise
suficientemente detalhada infelizmente não cabe no âmbito deste artigo. Mas, por ora, vale o debate. 
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