
Idealizador do Fórum defende papel secundário para ONGs Sociólogo Emir Sader acha que 

organizações deveriam deixar protagonismo para os movimentos sociais.

Por Jair Stangler, do estadao.com.br 

PORTO ALEGRE -  O  sociólogo  Emir  Sader,  professor  aposentado  da  USP e  um dos 

idealizadores  do  Fórum Social  Mundial,  expôs  uma divisão  entre  os  movimentos  sociais  e  as 

organizações não-governamentais (ONGs). Ele conversou com jornalistas após participar de uma 

das mesas de discussões na manhã desta terça-feira, 26, em Porto Alegre. 

"A particularidade do Fórum é ter movimentos sociais. As ONGs têm papel secundário, que 

é de ajudar os movimentos sociais a se organizar. Tem que abrir caminho. Mas não. O comitê 

organizador do FSM, essas pessoas que estão aí desde o início, são de oito organizações, e seis são 

ONGs! É tão sem representatividade que tem uma lá que é Abong, Associação Brasileira de ONGs. 

Usurpam o espaço dos movimentos. No início do FSM foi importante porque não havia espaço para 

os movimentos sociais. Mas agora eu acho que eles deveriam se retirar do primeiro plano e ajudar 

os movimentos sociais a protagonizarem", afirmou.

Sader disse apreciar a atitude de solidariedade das ONGs, mas criticou a limitação delas ao 

intercâmbio: "Então acabou o evento e vamos todos pra casa, enriquecidos ou não. Mas a realidade 

está  pedindo  outras  propostas.  Nós  podemos  estabelecer  propostas  consensuais,  como  a 

regulamentação do capital financeiro, a água como bem público. A vida das ONGs não está ruim, 

tem financiamento. Mas quantas pessoas as ONGs levam na marcha?", questiona.

Para ele, essa postura das ONGs acaba limitando a ação do Fórum. "Agora o Fórum tem de 

mostrar alternativas", afirma. "A denúncia vale, mas é para mostrar um diagnóstico. A denúncia da 

crise não foi acompanhada no FSM de Belém por alternativas, quem esteve lá não saiu armado. não 

quero que tenha uma, quero que tenham várias alternativas. Inclusive há uma coisa catastrofista: o 

neoliberalismo acabou. Não é verdade. A crise é oportunidade, mas oportunidade pra eles também. 

Estamos dando tempo e espaço pra eles se recomporem. Então eu acho que pra ser coerente com 

esse diagnóstico, que se revelou correto, o Fórum não deve ser apenas diagnóstico e intercâmbio. O 

fórum tem que ter alternativa. Qual é o Estado que queremos?"

O sociólogo cita a Bolívia como exemplo de "outro mundo possível". "Isso o FSM não toma 

conhecimento.  Se  não  for  o  que  está  acontecendo  na  Bolívia,  eu  não  sei  que  outro  mundo  é 

possível". 



Sader criticou também que o Fórum ainda não tenha criado um canal de comunicação mais 

eficiente. "Nós não temos uma cadeia de televisão! Pela internet, que seja."

Governo Lula

"Eu preferia  que  Lula não fosse  a  Davos",  diz  Sader.  Mas ele  vem ao Fórum como o 

primeiro presidente que está levando a cabo uma política externa independente, um presidente que 

pela primeira vez reduziu a desigualdade no Brasil. O FHC esteve oito anos lá, com toda a imprensa 

a  favor  dele,  o  queridinho da  mídia...  Quebrou o País  três  vezes  e  tinha  uma política  externa 

subalterna aos EUA. O governo Lula em tudo é melhor. Por isso que a oposição não gosta da 

comparação. Não gostam do filme Lula, façam um filme do FHC..." 

Ele classificou ainda como "simplistas" algumas afirmações sobre a preservação do meio 

ambiente.  "Isto  deveria  estar  no  centro  do  Fórum:  um  modelo  de  desenvolvimento  com 

sustentabilidade  ecológica  e  social.  O governo Lula não é  nenhuma maravilha,  mas diminui  a 

desigualdade social. A discussão das políticas sociais deveria estar no centro do debate".

* matéria extraída do site: estadao.com.br em 26/01/2010.


