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Seminário Preparatório ao Fórum Social Mundial 2015 

Datas: 07 e 08/11/2014 
Local: Sindicato dos Engenheiros - São Paulo 

 
Participantes: Damien Hazard – Abong; Rafael Mignoni – Abong; Nilza Iraci – Geledes/RMNALC; Ahmad H – 

SBM; Sheila Ceccon – Instituto Paulo Freire; Salete Valesan Camba – Flaso/Clacso; Soraya Misleh – Frente 

em Defesa do Povo Palestino; Liege Rocha – Fedim -UBM; Rafael Banto – Quijaua; Natália Abdul – Quijaua; 

Flávio Jorge – CONEM Coordenação; Raissa Galvão – Ninja/FdE; Mariana Dutra – Espaço FSM PoA; Luiz Perin 

– Artigo 19; Mariana Venturini – União Brasileira de Mulheres; Raimunda Gomes – CTB; Daniel Mello – 

Agência Brasil; Rosângela Ribeiro Gil – Seesp e Núcleo Piratininga de Comunicação; Gabriel Itajara – Fora do 

Eixo; Lourdes Silva – Seesp; Ana Karoline FdE Mídia Ninja; Joenio Costa – Colivre/BA; Armando Cleópatra – 

Frente Palestina; Sucena Resk – Blog Cidadãos do Mundo; Dimitrian – CEAC; Deborah Moreira – Ciranda; 

Celia Sapucahy – Seesp; Rita Casaro – Instituto Barão de Itararé e Ciranda; Laura Dauden – Connectas 

Direitos Humanos; Viviane – Instituto Alana; Rita Ronchetti – Ciranda e MMM; Terezinha Vicente – Ciranda, 

MMM e Rede Mulher e Mídia; Vilminha (Preta) – MMM; Leonardo Vieira – CUT; Bruno Franques – 

FSSP/Rede SANA/NAAC; Ari Pinheiro; Renata Mielli – Instituto Barão de Itararé/ FNDC; Rita Freire – Ciranda; 

Edson França – Unegro; Bia Barbosa, Intervozes/FNDC; Rosane Berttoti – CUT/FNDC; Maria Angélica Lemos 

– Emulher; Eliane Pereira Gonçalvez – EBC. 

 
 

Atividade 1 – 07/11 - Articulação do Fórum Mundial de Mídia Livre 

Roda de conversa que debateu a organização do Fórum Mundial de Mídia Livre e sua relação com o FSM, a 
realização dos quatro seminários internacionais em Porto Alegre, Tunis, Paris e Marrakech em 2014, a 
construção da Carta Mundial de Mídia Livre e a integração das agendas internacionais com o movimento de 
mídia livre no Brasil. Foi apresentada a ferramenta de consulta aberta da Carta Mundial, a ser lançada ainda 
em novembro em Paris. Houve conexão com o Canadá, que propõe a realização de uma edição do FMML 
em Quebec, em 2016. Um aspecto destacado das articulações internacionais foi o envolvimento de ativistas 
da comunicação dos povos em conflito ou sob ameaça externa, como os palestinos, curdos, sarauis. O 
último seminário do FMML em Tunis foi marcado por proposta de ativistas do Iraque em apoiar uma 
iniciativa no país. No Brasil, foi proposta uma reunião conjunta com o movimento de comunicação, durante 
encontro do Fórum Nacional de Comunicação em fevereiro de 2015, além de esforços conjuntos de 
compartilhamento de agendas.  

Encaminhamentos: 

Entrada dos presentes na lista Debate FMML. 

 

Atividade 2 – 08/11 - Rumos do Fórum Social Mundial 

Mesa 1: Histórico do Fórum Social Mundial e momento atual 

Composta por: Leonardo Vieira (CUT), Maria Liege Rocha (União brasileira de mulheres e FEDIM), e Damien 
Hazard (ABONG). 
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Liege (União brasileira de mulheres e FEDIM) – Fez um panorama dos 13 anos de história do FSM desde sua 
primeira edição de 2001, quando se realizou a assembleia internacional dos movimentos sociais, e as 
edições posteriores com seus respectivos destaques até tratar da edição de 2013 em Túnis quando o FSM 
deu grande força para os movimentos sociais e revolucionários do país, mesmo com uma situação de crise 
que havia na Tunísia. O FSM se realizará novamente em Túnis em 2015 e em 2016 em Quebec no Canadá. O 
FSM permite que os movimentos potencializem sua organização articulando-se internacionalmente e em 
diferentes espaços, potencializando e fortalecendo a ação política dos movimentos sociais que são 
multifacéticos, heterogêneos e com uma grande diversidade de posicionamentos. Dentro deste processo, 
esta iniciativa busca rearticular os movimentos brasileiros em relação do FSM buscando uma maior 
participação no Fórum, inclusive “reacendendo” o Fórum Social Brasileiro. 

Leonardo (CUT) – Destacou em relação à reunião do CI em Túnis no começo de novembro: 

- Demandas de apoio da reunião que foram aceitas por consenso: Burkina Faso, movimento de barragens 
na França, vítimas de ocupações de terras por transnacionais em detrimento dos povos africanos, 
estudantes assassinados no México, movimento palestino e apoio ao movimento curdo. Está sendo 
planejado um seminário sobre as lutas em curso e o possível apoio do FSM. 

- Planejamento do deslocamento de uma comissão do CI para Gaza, em uma missão internacional de apoio 
à Palestina, logo após o FSM 2015, além da possibilidade de realização de uma reunião do CI em gaza - 30 
entidades já se posicionaram favoravelmente e uma contrária. 

- Sucesso da comunicação na Conferência Net Internacional e também no Fórum 2013 e é consenso que a 
luta pela comunicação livre é uma luta central do FSM e deve ser fortalecida. 

- Há intenção de ampliar o fórum estendido, possibilitando maior participação a distância, além de 
favorecer a participação dos povos tradicionais, não só da África mas também de outros lugares do mundo. 

- Convite ao Lula para participar do FSM 2015 aumentando sua visibilidade e conteúdo às discussões. 

- Demanda de maior articulação interna dos movimentos canadenses para a organização do FSM 2016, 
unificando forças contra o governo federal canadense que é bastante conservador.  

-Leitura da proposta de Chico Whitaker propondo uma reunião do CI em Tunis, logo após a edição de 2015 
antes da ida a Gaza. 

Pergunta central da reunião: como o FSM contribui para que os movimentos se fortaleçam para o 
enfrentamento das crises locais/ regionais. 

Damien (ABONG) – Contexto político atual na Tunísia em que ocorreram eleições. Houve importante 
disputa entre forças conservadoras e progressistas. Venceu um partido de centro, ficando em segundo lugar 
o partido radical conservador e islamita. Voto útil dos revolucionários para evitar uma vitória dos islamitas. 

O FSM fortaleceu a participação dos movimentos sociais no processo político, na articulação do conjunto de 
forças para favorecer a conquista de direitos no país. Os representantes de movimentos da juventude não 
percebem a real influência do FSM no processo, mas, acham que a democracia não estaria nesse patamar 
sem o FSM.  

Desafios do FSM: maior visibilidade, construção de convergências entre movimentos tradicionais e novos, 
Ter discussões com encaminhamentos e conclusões. Na perspectiva da visibilidade, foi levantada a 
possibilidade de levar Lula, representantes de comunidades tradicionais e até o Papa. 
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Mesa 2: Solidariedade Internacional 

Composta por: Sheila Ceccon (Instituto Paulo Freire), Soraia Misleh (Frente em defesa do povo palestino) e 
Terezinha Vicente (Marcha mundial de mulheres e Rede mulher e mídia). 

Sheila (IPF) - Oito objetivos/diretrizes para o FSM definidos na ultima reunião do CI para orientar as 
atividades autogestionadas: 

1. Entender melhor os movimentos políticos dos países onde aconteceram revoluções e movimentos 
democráticos.  

2. Entender melhor as implicações geopolíticas, o papel e as estratégias dos atores regionais e 
internacionais em conflitos como Palestina- Israel; Egito; Líbia; Síria; Mali; Nigéria. 

3. Valorizar e ampliar a visibilidade de lutas enfrentadas por grupos que sofrem consequências de conflitos 
atuais e da crise econômica e social mundial. 

4. Proporcionar a esses movimentos oportunidade para se manifestarem e se articularem a outros 
movimentos sociais do mundo.  

5. Entender melhor a crise econômica e ecológica atual não só como crise econômica e financeira, mas 
também como uma crise civilizatória. 

6. Criar espaço de diálogo e de solidariedade entre movimentos sociais historicamente envolvidos com o 
FSM e os novos movimentos.  

7. Contribuir para a reconstrução de relações entre humanos, com o ambiente e com os demais seres vivos, 
tendo como referência os valores de justiça, solidariedade e diversidade.  

8. Refletir sobre o futuro do FSM como espaço democrático, global e integrador das lutas dos movimentos 
sociais, além de construir novas convergências e novas formas de mobilização.  

No sentido de compartilhar lutas que estão acontecendo, dois depoimentos foram apresentados: 

1. Terezinha Vicente, da Marcha Mundial das Mulheres: 

A MMM surgiu junto com o processo do FSM e realiza a cada 5 anos uma grande ação internacional que em 
2015 será no Curdistão. 

De lá pra cá, a militarização tem crescido no mundo e as mulheres são linha de frente desta resistência. A 
ação começará no Curdistão, onde as mulheres têm lutado por autonomia e autodeterminação de seus 
corpos e do seu povo.  

2. Soraya Misleh, da Frente em Defesa do Povo Palestino: 

Saudou o CI por ter acolhido a ideia da missão humanitária à Gaza, afirmando que isso reforçará o papel do 
FSM, que já teve ações importantes em vários momentos de articulação globais anteriores. 

A visibilidade a essa missão humanitária a Gaza é muito importante, pois as consequências dos 50 dias de 
ataques deste ano foram enormes. Isso é mais um resultado da ação de higienização desenvolvida por Israel 
que isola Gaza com um bloqueio desumano desde 2006. Há uma situação insustentável de crise 
humanitária, piorada pelos ataques. 

Soraya fala da importância de lutar para isolar política, econômica e culturalmente o Estado de Israel e que 
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a missão humanitária do FSM será um gesto de apoio concreto à luta do povo palestino. Convite: 29 de 
novembro – Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. 19h. Filme + debate na Galeria Olido. 
Semana de eventos que irá até o dia 7 de dezembro. 

Sheila finalizou fazendo referência à ausência de divulgação destas informações na mídia, que são 
deliberadamente sonegadas para impedir que reações contra esta situação sejam articuladas.  

 

Mesa 3: Comunicação 

Composta por: Rita Freire (Ciranda), Bia Barbosa (Intervozes) e Raissa Galvão, (Mídia Ninja e Fora do Eixo). 

Rita Freire (Ciranda) – Falou da importância do fortalecimento das lutas por uma comunicação democrática 
e da necessidade de parcerias entre o movimento social no FSM que luta por visibilidade e as mídias 
alternativas que dependem de mudanças nos sistemas de comunicação para ampliar seu alcance e 
disseminar as pautas do movimento social. Lembrou que o momento de enfrentamento no Brasil é histórico 
e as organizações do FSM devem assumir seu papel nisso.  

Na reunião do Conselho Internacional, em Tunís, na semana anterior, houve uma reunião da Comissão de 
Comunicação, que debateu a importância das transmissões de atividades, a inclusão do idioma português 
nas comunicações e adequar a logomarca criada para a próxima edição para a valorização dos continentes 
do Sul. Informou sobre a atividade da véspera, do FMML, e sobre as mesas de comunicação propostas para 
a realização o FSM em Tunis, com foco nos rumos da internet no mundo e no lugar da sociedade nos 
sistemas de comunicação. Mídia indígena, mídia negra e mídia étnica foram temas discutidos pelo plenário. 
Surgiu a proposta de realização de um seminário ou reunião pré-FSM 2015, em fevereiro, para planejar a 
participação das organizações brasileiras na Tunísia e pensar como isso pode se refletir em articulações no 
Brasil.  

Bia Barbosa (Intervozes) - A conjuntura atual da política brasileira enfatiza a importância da comunicação no 
processo de disputa de projetos de país. O FSM busca espaço na grande mídia ou na alternativa, e vários 
espaços de mídia alternativa se fortalecem pelo FSM. A luta de democratização da comunicação deve ser 
considerada um direito tão importante como as demais, sem hierarquização.  

A semana de mobilização pelo projeto de lei da democratização da mídia, de 8 a 14 de dezembro, deve ser 
um momento comum de mobilização. Uma mesa sobre o FMML deverá ser feita no segundo encontro 
nacional de comunicação antes do FSM, em MG ou SP, debatendo também a elaboração de uma carta da 
mídia livre a ser finalizada em Túnis.  

Raissa Galvão (Mídia Ninja e Fora do Eixo) - Apoiou o que Bia apontou e reforça a manipulação da mídia na 
cobertura das manifestações de junho de 2013 e nas eleições de 2014. Desafios postos: como se faz 
articulação dos movimentos sociais pela comunicação baseando-se em ações das mídias sociais e mídia 
alternativa, como a mídia alternativa fortalece seu poder de incidência e passa a ser reconhecida por 
políticas públicas.  

Bia informou que acontecerá nos dias 13 e 14/11, o Fórum Brasileiro de Comunicação Pública, na câmara 
dos deputados, em Brasília, mais um momento de mobilização. 
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Outros destaques do debate: 

- O direito à comunicação está ligado à conquista de todos os demais direitos e deve ser abraçado por 
todos/as.  

- Marcha em comemoração a zumbi dos palmares, acontecerá dia 20/11, vão do MASP.  

- Recursos da SECOM vão para mídia de direita, é preciso tentar intervir/articular. 

- Leonador propôs não chamar a mídia conservadora de "grande" mídia. E não confundir a mídia estatal 
com a mídia pública.  

- Democratizar a comunicação é termo usado historicamente, mas é preciso cuidar das expressões que 
usamos que constroem diferentes entendimentos. 

 

Mesa 4: Encaminhamentos 

Composta por: Salete Valesan (Flacso) e Damien Hazard (ABONG). 

Salete (Flacso) - Falou da importância de diálogo com a Secretaria de Comunicação do governo que é uma 
estratégia para fortalecer as mídias alternativas.  

Damien (ABONG) - Falou que este evento faz parte do processo de rearticulação dos movimentos e 
organizações brasileiras em torno do FSM após o fim do GRAP. Chegou-se à conclusão nos outros encontros 
(este foi o quarto) de que não se articularia um novo comitê brasileiro, mas ao menos a articulação da 
participação dos movimentos brasileiros, com toda sua diversidade.  

Constitui-se um grupo para a elaboração de um projeto a ser encaminhado pela ABONG à Petrobrás que 
fizerem parte ABONG, FLACSO, IPF, Ciranda, CUT. Se prevê recursos para garantir a participação de 150 
pessoas do Brasil e 20 internacionais no FSM 2015. Temas já pensados para a realização de quatro grandes 
seminários: 

1. Mecanismos de construção de democracia participativa. 

2. Enfrentamento ao racismo, xenofobia e reparações. 

3. Sociedade civil planetária e agenda pós 2015. 

4. Debates do FMML dentro do FSM (rumos da internet no mundo e a sociedade civil nas regulações 
midiáticas). 

Damien falou ainda da proposta de novo encontro preparatório, provavelmente na Bahia, na segunda 
quinzena de janeiro de 2015. 

 

Informes 

- Projetos em andamento em SP, coordenados pela Ação educativa e pela ABONG, com ampla plataforma 
para pesquisa sobre a memória do FSM, e memorial em andamento no RS, em Porto Alegre, no espaço do 
FSM. A ideia é levar essas informações de acesso para Tunis. Há um seminário sendo planejado para janeiro 
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em Porto Alegre, no mesmo período de Davos. Representantes de Porto Alegre sugerem a realização de 
FSM temático em 2016. Planejam fazer transmissão ao vivo do FSM. 

- Importante ampliar o grupo que está pensando a participação brasileira no FSM, ter parecer dos presentes 
quanto ao caminho que está sendo construído por meio do projeto, decidir aqui o que pensamos sobre o 
diálogo com o Papa. Talvez criar grupo para dialogar sobre isso até o seminário.  

 

Destaques do debate 

- A luta anticapitalista e um discurso mais ideológico mais claramente no FSM. 

- A necessidade de se discutir o FSM no Brasil, desde o fim do GRAP, vem sendo defendida legitimamente.  

- É importante discutirmos os critérios para possibilitar a participação dos movimentos sociais em Tunis de 
maneira a contemplar a diversidade brasileira.  

 

Encaminhamentos 

1. Consenso quanto à comunicação como debate político específico, no qual todos devem se engajar. 

2. Aprovação das quatro atividades constadas no Projeto para realização do FSM. Serão criados grupos 
abertos por meio eletrônico para preparar as ações. 

3. Local e data do próximo seminário: Bahia, segunda quinzena de janeiro. 

4. Ampla divulgação do processo em curso, das inscrições de autogestionadas, do seminário, da realização 
de estendidas. Faremos um texto para divulgação por todos/as. 

 

Registro das atividades 

Dia 7/11 

Link da transmissão 
https://www.youtube.com/watch?v=b8H_ey2QulQ&list=UUgFe1PSajbVVWSyKx_SLaWQ 
 
Álbum de fotos 
https://www.flickr.com/photos/midianinja/sets/72157646854526293/ 
 

Dia 8/11 

Link da transmissão 
https://www.youtube.com/watch?v=OEquuuE-RCc&feature=em-subs_digest 
 

E-mail para contato: fsm2015brasil@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=b8H_ey2QulQ&list=UUgFe1PSajbVVWSyKx_SLaWQ
https://www.flickr.com/photos/midianinja/sets/72157646854526293/
https://www.youtube.com/watch?v=OEquuuE-RCc&feature=em-subs_digest
mailto:fsm2015brasil@gmail.com

