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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo fomentar a discussão acerca da construção de uma
possível agenda feminista global proposta pelo movimento Marcha Mundial das Mulheres – MMM.
Neste sentido tratarei de abordar a MMM a partir de uma perspectiva de movimento social
contemporâneo que se articula com outros movimentos sociais. A Marcha Mundial das Mulheres
passou a se organizar em torno de uma plataforma mundial que liga o repúdio à violência contra as
mulheres à luta contra o empobrecimento destas. O caso da MMM é trabalhado aqui com a finalidade
de compreendermos de que maneira este movimento se expressa enquanto movimento global e, assim,
de que forma esta organização contribui para os estudos dos movimentos contemporâneos
transnacionais.
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1. INTRODUÇÃO
A Marcha Mundial das Mulheres se apresenta enquanto uma rede de movimento feminista que
dialoga diretamente com os movimentos antiglobalização. O empobrecimento das mulheres aparece
como foco da busca pela emancipação destas no contexto do sistema capitalista, tido pela MMM como
depredador de todas as formas de igualdade entre os gêneros. A expansão e redefinição da agenda
feminista se deram a partir da década de 1990 – no contexto de ascensão dos partidos de esquerda na
América Latina e de redemocratização do sistema político brasileiro.
A partir dos debates acerca dos movimentos feministas contemporâneos, observamos de que
forma a MMM busca construir e constituir uma agenda global feminista (TAVARES, BENTO e
MAGALHAES, 2004). A problemática em torno da Marcha Mundial das Mulheres enquanto
organização de movimento social nos leva a questionamentos acerca da sua relação com os
pressupostos teóricos presentes nas teorias dos movimentos sociais. Deste modo, refletimos sobre como
os movimentos feministas podem ser tratados a partir das discussões conceituais em torno do tema dos
movimentos socais e o que estes feminismos têm a acrescentar enquanto experiência de análise, através
de uma perspectiva política.
O descentramento da luta feminista pôde ser visto no encontro preparatório para a IV
Conferência Mundial Sobre a Mulher que ocorreu em Pequim, no ano de 1995, no qual se articularam
movimentos feministas de todas as partes do globo em redes regionais – como as que se formaram na
América Latina. O objetivo destes encontros era debater uma agenda global das demandas expressas
pelos movimentos feministas espalhados pelo mundo de forma a aproximar das instâncias institucionais
na tentativa de efetivar suas demandas através da ONU. Este encontro marcou o desenvolvimento de
redes formais de movimentos feministas, principalmente na América Latina, a partir desta articulação
de demandas e, com isso, aumentou a influência das feministas em arenas políticas globais. A MMM
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nasce neste mesmo contexto, mais especificamente, influenciada pela marcha que ocorreu em Quebec,
no Canadá, onde 850 mulheres marcharam por “pão e rosas”. A primeira campanha organizada pela
MMM ocorreu entre março e outubro de 2000, intitulada: "2000 razões para marchar contra a pobreza e
a violência sexista", marcando o surgimento da MMM enquanto movimento feminista transnacional.
O FSM aparece como grande influente no desenvolvimento e na articulação das redes
feministas espalhadas pelo globo – assim como na MMM – e vem se tornando um dos espaços
transnacionais contra-hegemônicos mais promissores com relação à crítica à globalização. Além disso,
podemos apontar para a influência da MMM na construção do FSM e na efetivação de um debate
acerca de necessidade de “outro mundo feminista”, buscando inserir as feministas em debates
prioritariamente apresentados por homens no âmbito do FSM. Neste caminho, o trabalho aborda as
publicações da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil, principalmente as relacionadas à 3ª Ação
Internacional, ocorrida entre março e outubro de 2010, problematizando o seu caráter transnacional e a
proposta de uma agenda global feminista a partir desta organização mundial de mulheres.
2. PROCESSO DE TRANSNACIONALIZAÇÃO DA LUTA FEMINISTA
A discussão em torno do aspecto transnacional dos movimentos sociais contemporâneos não
poderia deixar de fora as questões relacionadas à tentativa de construção de uma agenda global por
parte dos movimentos feministas. Alvarez (2000) chamou de “o processo de Beijing na América
Latina” o fenômeno de articulação das feministas latino-americanas no Fórum de ONGs da Quarta
Conferência Mundial das Mulheres - na cidade de Huairou, em 1995. A autora observou a relação entre
grupos feministas diferentes que se organizaram em atividades preparatórias para a conferência de
Beijing, comparando suas expressões e formas de atuação até chegar à idéia de que, após este
acontecimento, os feminismos na América Latina se expandiram e passaram a ter um maior poder de
influência tanto no âmbito político como no cultural.
A tentativa de formação de uma agenda global é marca da forma como se configura o
movimento feminista atual. Para ampliar o debate além das fronteiras do Estado-nacional,
observaremos o caso da América Latina e com isso as questões relacionadas à construção de uma
identidade dos movimentos feministas latino-americanos. No contexto pós-ditaduras nos países latinoamericanos, podemos apontar para um movimento feminista pautado numa política cultural que
valorizava as práticas democráticas mais radicais e a autonomia da organização (ALVAREZ, 2000). Os
anos de 1980 foram marcados pela busca da construção de práticas menos hierárquicas por parte dos
movimentos feministas, ao passo que se formava uma agenda mais específica. Além disso, esse
contexto apresentava certo distanciamento entre o movimento feminista e as lutas travadas pelas
esquerdas como um todo. Isso tudo implicava também no desenvolvimento de outras práticas, as quais
apontavam mudanças para além do campo político, visando uma nova conduta para o cotidiano das
mulheres, daí em diante.
Sobre o processo de Beijing, Alvarez (2000) afirma que houve uma aparente expansão dos
espaços de articulação de políticas feministas, todavia, esse evento trouxe à tona um descentramento
das práticas feministas na América Latina contemporânea. Deste modo, houve uma contribuição por
parte deste descentramento para uma redefinição e expansão da agenda feminista de transformação
social assim como uma mudança na fronteira entre feministas e não-feministas, na busca por novos
significados para o feminismo.
A pluralização do movimento feminista latino-americano se deu de forma muito expressiva,
ao passo que houve inserção de mulheres de setores populares nas organizações da sociedade civil – e
com isso uma ressignificação da luta – e uma maior diversidade com relação a pautas mais específicas,
particularizadas. A diversidade e pluralidade são abordadas por Alvarez (2000) nas seguintes
colocações:

A maioria dos documentos regionais e nacionais do movimento gerada durante o
processo de Beijing enfatizava o caráter “plural”, “multicultural” e “pluriétnico” das
sociedades e movimentos de mulheres latino-americanos e caribenhos. O documento
preparatório final dos movimentos brasileiros proclamava que o movimento das
mulheres era um “caleidoscópio”; declarava que ele se tinha “multiplicado, é
heterogênio e plural”; e apresentava referências extensas às “demandas específicas
das mulheres negras, mulheres jovens, mulheres indígenas, lésbicas [e] deficientes
físicas. E a “diversidade” era o tema central em torno do qual se estruturaram as
atividades na “barraca” latino-americana e caribenha no Fórum das ONGs de Huairou
(ALVAREZ, 2000: 395).
Os anos de 1990 foram marcados por uma reconfiguração do campo do movimento feminista
latino-americano, ao passo que os discursos feministas passaram a circular também nas culturas
políticas dominantes (ALVAREZ, 2000). Com isso, podemos retratar a absorção desses discursos por
parte de outras instâncias, como as mais variadas instituições sociais, tanto no âmbito da sociedade
civil como no do Estado. Portanto, podemos observar que isso é também reflexo da inserção das pautas
feministas no processo de desenvolvimento de um projeto democrático-participativo (COSTA, 2005) e
da entrada da esquerda nos espaços governamentais durante o período de redemocratização – no caso
do Brasil.
O campo de atuação das feministas tem sido questionado no interior do próprio movimento,
visto que, a década de 1990 expressou, por um lado, a inserção das feministas nas instâncias do poder
público e, por outro lado, o questionamento por parte de algumas ativistas sobre a autonomia e a quebra
das relações de poder dentro da própria organização. Isto tem demonstrado este aspecto de pluralidade
e expansão do discurso e das pautas feministas na contemporaneidade e, deste modo, gerando novos
desafios. Com relação às mudanças e surgimento de demandas, Alvarez afirma que:
As demandas, discursos e práticas políticas e as estratégias políticas e de mobilização
dos movimentos feministas estão hoje disseminados amplamente e, às vezes, de
modo invisível pelo tecido social, constituindo teias de movimentos políticocomunicativos que se estendem no interior de e através de coletivos feministas e
ONGs, organizações populares de mulheres, sindicatos, parlamentos, universidades,
igrejas, meios de comunicação e outras organizações e instituições (ALVAREZ,
2000: 400).
Alvarez (2000) afirma que o processo de Beijing ajudou na criação de redes maisformais de
movimentos feministas na América Latina, através da indução à constituição de coalizões tanto locais
como nacionais ou até mesmo internacionais. Diante disto, o debate gerou uma noção de sociedade
civil global, ao passo que os movimentos passaram a se organizarem em articulações ou redes. Estes
apontamentos nos levam à transnacionalização da luta feminista através da tentativa de construção de
uma agenda globalizante.
Este processo de transnacionalização do movimento feminista latino-americano aumentou a
influência das feministas em arenas políticas globais. Apesar dos avanços políticos do movimento
feminista na arena internacional e institucional, os elementos supracitados levaram também ao
surgimento de novos desafios e tensões, dentro do campo diverso e heterogêneo que é o movimento
feminista. Um dos pontos abordados por Alvarez apresenta uma dicotomia, no qual se cria uma
situação adversa de propósito entre o “movimento institucional” e as “feministas independentes”. Isto
se expressa a partir de Beijing e nos leva a inquietações sobre como se configuram as redes latinoamericanas e de que modo podemos tratar a construção de uma agenda global, perante estas posições.

Como superar o desafio de construir uma posição estratégica unificada frente às lutas feministas latinoamericanas?
A crítica feminista à globalização de suas pautas estão relacionadas às práticas e espaços
ocupados pelas redes de movimento construídas para abarcar uma demanda institucional – da ONU.
Estaria o campo feminista latino-americano pensando e agindo apenas globalmente? A influência das
instituições políticas, econômicas e culturais dominantes é temida por parte das feministas latinoamericanas no sentido do possível esquecimento das dimensões étnicas do projeto de transformação
feminista. Isto diz respeito à direção tomada por um crescente número de feministas, as quais passaram
a privilegiar espaços mais institucionalizados (ALVAREZ, 2000).
Avanços podem ser percebidos na construção da influência crescente no campo das políticas e
dos direitos devido ao descentramento da organização das redes de movimentos feministas na América
Latina. Assim, Alvarez (2000) coloca que a noção de descentramento não deve ser relacionada à de
fragmentação. Sendo assim:
Ademais, uma vez que os múltiplos fios das teias do movimento feminista se
espalham tanto vertical quanto horizontalmente, eles constroem ligações cruciais
entre movimentos e arenas políticas institucionais, ligações que permitiram que as
demandas e os discursos do movimento fossem traduzidos em itens programáticos de
plataformas de sindicatos e partidos e das políticas nacionais e convenções
internacionais (ALVAREZ, 2000: 415).
Um dos maiores desafios para os movimentos feministas da América Latina, diante dos
fatores supracitado, tem sido a criação de mecanismos para uma maior democratização dentro deste
campo. Podemos dizer que isto é uma tentativa de superar as desigualdades de poder originárias,
principalmente, pelo descentramento da organização. Porém, outra questão deve ser destacada quanto
aos desafios contemporâneos pelo qual passam o campo do feminismo latino-americano; a
problemática da formação de uma “sociedade civil global”, visto que ela reproduz as relações desiguais
de poder tão marcantes nas democracias contemporâneas. Diante disto, o desafio se impõe – no cerne
das organizações de movimentos sociais – à centralidade da sociedade civil enquanto campo de
construção de relações democráticas.
A construção de uma agenda global feminista implica na constituição de uma grande rede de
solidariedade por parte dos movimentos feministas. Isto nos reporta ao diálogo permanente entre países
de diversas partes do globo, fomentando a superação das diferenças étnicas, políticas e culturais na
busca de uma grande transformação na vida das mulheres. A Marcha Mundial das Mulheres – MMM –
se propõe enquanto rede de movimentos feministas e, com isso, tenta agregar as mais variadas
demandas a uma diretriz traçada a partir do princípio de transformação sistêmica. A organização
mundial da MMM está representada em um Secretariado Internacional e estabelece um vínculo com os
problemas regionais e locais através das Executivas Nacionais. O Brasil sedia atualmente o
Secretariado Internacional, com isso, podemos apontar para a importância do estudo acerca das
relações entre os direcionamentos abordados pela organização global e as demandas locais, sem deixar
de lado as possíveis e particularidades latino-americanas.
3. A MMM E A GLOBALIZAÇÃO DE SUA AGENDA
A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento que surgiu inspirado na manifestação que
ocorreu em 1995 na cidade de Quebec, no Canadá, onde 850 mulheres marcharam por “pão e rosas”. A
campanha contra a pobreza e a violência sexista, que ocorreu entre março e outubro de 2000 – a partir
da construção de uma carta intitulada: "2000 razões para marchar contra a pobreza e a violência
sexista" – marcou a disseminação desta rede mundo a fora. As chamadas “ações internacionais” são

atividades realizadas pela MMM em quase todos os países onde esse movimento se organiza. Até
então, houve três ações internacionais, sendo que a primeira ocorreu em 2000, a segunda em 2005 e a
terceira em 2010.
Mesmo sendo esta campanha um marco no surgimento da Marcha Mundial das Mulheres,
podemos apresentar fatores que mostram a influência da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher – no
ano de 1995, em Pequim – na formação deste movimento como um feminismo que se organiza
globalmente (ALVAREZ, 2000). Nos países que participaram dos encontros preparativos para esta
conferência se formaram uma série de redes de movimentos feministas e de mulheres, inclusive no
Brasil. O objetivo era debater uma agenda global das demandas expressas pelos movimentos feministas
espalhados pelo mundo, de forma a se aproximar das instâncias institucionais na tentativa de efetivar
suas demandas através da ONU.
A MMM surge em meio a este debate acerca da possibilidade de um feminismo globalizante e
apresenta um caráter de rede, se organizando tanto de forma global como de forma local. Esta rede
passou a se organizar em torno de uma plataforma mundial que ligava o repúdio à violência sistêmica
contra as mulheres à luta contra o empobrecimento destas (MOND, 2003). No caso do Brasil, a MMM
se organiza a partir de uma Executiva Nacional e de Comitês Estaduais e busca abordar as discussões
mundiais e agregar as demandas locais à perspectiva global. Diante disto, se faz necessária a
construção de uma agenda de pesquisa na perspectiva da sociologia política contemporânea,
principalmente no que se refere aos estudos sobre movimentos sociais e sua tendência à organização
globalizada. Um dos principais documentos para análise deste aspecto corresponde à Plataforma de
Ação (2010), visto que os eixos discutidos nesta expressam o resultado de uma formulação acerca de
demandas e princípios organizativos da MMM. Os boletins acrescentam da discussão por informarem
acerca dos processos de mobilização e organização da 3ª Ação Internacional.
A importância da conferência da ONU sobre a mulher – que aconteceu no ano de 1995, em
Pequim – assim como os encontros internacionais que prepararam os movimentos feministas para esta,
deve ser observada no contexto de articulação da Marcha Mundial das Mulheres enquanto rede
feminista transnacional. A MMM é um projeto que nasce da necessidade de efetivação das declarações
oficiais dos organismos governamentais no âmbito internacional no que se refere à erradicação das
violações dos direitos humanos relacionados à condição da mulher na sociedade (MOND, 2003).
No que tange a discussão sobre a influência da globalização na formação de redes mundiais
feministas, observa-se que, por um lado, há a possibilidade da formação de um „feminismo global‟
baseado em princípios homogêneos. Por outro lado, há uma tendência à diversificação e pluralização
dos feminismos nestes tempos de globalização (TAVARES, BENTO E MAGALHÀES, 2004). Além
disso, a discussão sobre a transnacionalização do feminismo nos leva à noção de internacionalização do
problema das relações de gênero. Neste sentido, as articulações em redes e a participação das redes
feministas nos Fóruns Sociais Mundiais expressam a possibilidade de construção de novas formas de
ação e manifestações em âmbito global.
A MMM é tida por Tavares, Bento e Magalhães (2004) como constituída por plataformas de
ação de caráter mais permanente. Com isso, podemos dizer que a estrutura flexível, mas ao mesmo
tempo funcional à realização de uma campanha unitária em nível mundial, permitiu que a MMM
experimentasse novas formas de organização, de decisão e de gestão da diversidade (MOND, 2003).
As mulheres aparecem neste contexto como sujeitos dotados de uma potencialidade com relação às
diversas formas de gerir o poder conquistado. Isto se dá por um reflexo do processo de exclusão
histórica relacionados, principalmente, aos espaços privilegiados de poder.
O Fórum Social Mundial aparece como grande influente no desenvolvimento e na articulação
das redes feministas espalhadas pelo globo, assim como da MMM. O “movimento antiglobalização” –
que surgiu da crítica ao modelo neoliberal de sociedade – foi o que impulsionou a concretização dos
Fóruns Sociais Mundiais, sendo o primeiro realizado no ano de 2001, na cidade de Porto Alegre. Este
se tornou um dos espaços transnacionais contra-hegemônicos mais promissores com relação à crítica à

globalização (ALVAREZ, 2003). Apesar do FSM ter se tornado central nos debates acerca da
transnacionalização dos movimentos, outros espaços anteriores a ele foram importantes para incitar
uma integração mundial dos movimentos feministas, principalmente no que se refere aos movimentos
feministas na América Latina – como os Encontros Feministas da América Latina e do Caribe. Para
Mond (2003) há uma influência direta da MMM na construção do FSM e na efetivação de um debate
acerca da necessidade de “outro mundo feminista”. Neste sentido, ela argumenta sobre a relação da
militância com estes aspectos:
Nossa relação com esse movimento é, portanto, ambivalente. Nós nos sentimos parte
co-substancial dele e reconhecemos aí um espaço inédito de experimentação e
confronto em função da elaboração de modelos e estratégias de transformação radical
do existente. Mas, ao mesmo tempo, entramos em confronto com a inércia das formas
mais subjacentes da ação política que se traduz em barreira e obstáculos ao avanço de
análises e práticas feministas, como na resistência a ceder postos de grande
visibilidade e decisão a uma liderança feminina e feminista (MOND, 2003: 639).
Podemos observar a idéia de uma dinâmica virtuosa de crescimento e renovação do feminismo
em combinação com um processo impulsionado pelo FSM, numa possibilidade real de integração do
pensamento feminista neste movimento – de construção de um novo mundo. Esta renovação se dá,
principalmente, através do engajamento da juventude nestes espaços. Porém, este processo não está
isento de contradições e limitações desenvolvidas nas relações tecidas pelas mais diversas organizações
que o constroem.
O FSM aparece como um espaço propulsor da articulação entre as gerações, renovando
também as perspectivas em torno de novas práticas políticas, potencializadas por estes espaços
(MOND, 2003). Ainda com relação ao espaço do FSM, Alvarez (2003) argumenta que se
desenvolveram duas posições no contexto da participação das redes feministas. A primeira corresponde
à tentativa de fomentar uma programação própria para as feministas – formada apenas por mulheres
das redes. A segunda defende a conquista de mais espaço para a participação feminista na programação
oficial do FSM.
Para a MMM o primeiro FSM foi tido como um espaço de construção e articulação dos
movimentos sociais, no qual houve um acumulo para a formação acerca do tema e debates
antiglobalização (NOBRE e FARIA, 2003). Os temas da pobreza e violência sexista foram discutidos e
aprofundados ao longo dos FSMs e nas preparações para estes. Deste modo, a MMM passou a debater
e articular com outros movimentos que também buscavam a transformação sistêmica. O engajamento
da organização da MMM na construção do FSM demonstrou a influência que os grupos feministas têm
nas novas perspectivas de temas centrais para os movimentos sociais.
Em 2003, durante a preparação do FSM nós da Marcha Mundial das Mulheres
propusemos que no eixo sobre desenvolvimento sustentável houvesse um painel
sobre uma outra economia. Os temas seriam decorrentes do questionamento ao
produtivismo, aos valores de eficiência e competitividade, ao consumismo. Um
painel que debatesse a mercantilização da vida, a ideologia neoliberal como base e
produto da reorganização da economia capitalista, as maneiras como nossa sociedade
vem lidando – ou se esquivando de lidar – com a reprodução social (NOBRE e
FARIA, 2003: 627).
As feministas da MMM, no Brasil, abordam as inovações quanto às práticas desenvolvidas
pela juventude que vem se aproximando desta organização. Estas práticas correspondem também a
novas estratégias e perspectivas políticas, caracterizando este movimento como pluralista. Porém, as

relações de poder entre as mulheres da organização é um desafio constante na formação de uma agenda
concisa e consistente, que expresse um potencial de unidade na MMM.
Tem sido comum entre nós desqualificar diferentes abordagens e expressões tratadas
como divisionistas ou despolitizar o debate limitando-o a uma justaposição de
agendas. Esvaziando o conteúdo político da consigna de diversidade, opera-se um
procedimento de construção de agenda em que cada setor, grupo ou mulher
acrescenta o seu ponto e ninguém tem legitimidade de discuti-lo sob pena de ser
acusada de devota de estreitas práticas de esquerda. Ao final tem-se uma agenda
imensa, carregada de contradições e que não cria nenhuma condição real de luta
comum. Cada uma segue fazendo o que fazia antes,e as que podem mais
(provavelmente brancas e de classe média) têm mais poder de fogo para viabilizar a
sua estratégia, os seus temas com o aval da plataforma de todas (NOBRE e FARIA,
2003: 628).
A presença da MMM no movimento antiglobalização, no seu sentido mais amplo, tem como
propósito a reafirmação das conexões entre estes temas e as desigualdades entre homens e mulheres no
contexto global (NOBRE e FARIA, 2003). A solidariedade desenvolvida pela MMM é expressa nas
manifestações públicas, por meio das intervenções visuais e sonoras que marcam a forma de dar
visibilidade à causa das feministas deste movimento. A partir desta afirmação, se faz necessária uma
análise mais próxima da organização da MMM, no que diz respeito ao seu processo de renovação e a
influência que esta organização tem sobre as mais variadas manifestações feministas que acontecem
nos dias de hoje. Para tal, devemos construir uma agenda de pesquisa que problematize, dentro do
campo das ciências sociais, a relação das diretrizes construídas no âmbito global e as demandas e
disposições desenvolvidas nas esferas regionais e locais.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os movimentos feministas como objeto de análise sociológica apresenta, além da
problemática de movimento social, uma propensão à transformação de conduta para mudança efetiva
na vida das mulheres. O que há de novo nos movimentos sociais contemporâneos é a redefinição dos
repertórios de ação coletiva (MUTZENBERG, 2012). No caso do Brasil, o processo de
redemocratização marcou o início de uma nova roupagem dos movimentos sociais, visto que sua
relação com o Estado/governos passou a direcioná-los a uma mudança de trajetória. Com relação ao
campo temático dos movimentos sociais na contemporaneidade, podemos observar que outros
elementos passaram a ser foco de análise, tais como: a criação de mais espaços de participação da
sociedade civil, a institucionalização de demandas e atores e a ascensão da esquerda na América
Latina.
A manifestação global da MMM pode ser pensada, a partir da sua capacidade para expandir
um potencial de expansão democrática, através do desenvolvimento de estratégias comunicativas que
extrapolem as fronteiras nacionais das sociedades onde o movimento se organiza e da conversão de
temas específicos em questões ampliadas de interesse geral. Ou seja, parte das organizações feministas
passou a se aproximar da esfera institucional, ao passo que outra parcela passou a se distanciar, gerando
alterações em torno do debate sobre autonomia dos movimentos sociais.
O movimento da MMM se apresenta como a possível construção de uma agenda global
feminista. Neste sentido, esta organização lida com todos os problemas relacionados à especificidade
de suas demandas, relacionando a opressão vivida pelas mulheres com outros problemas sociais – que
atrapalham o processo de emancipação da mulher enquanto sujeito. Além disso, aborda uma concepção
de unidade mundial de sua luta, partindo da ideia de que a desigualdade de gênero, ou seja, a sujeição

das mulheres, está presente na sociedade mundial e esta deve ser profundamente transformada para que
as mulheres vivam de forma plena. Refletir sobre as relações entre as esferas que compõem a MMM,
no que tange às demandas mais locais e diversificadas, nos leva à compreensão de que é possível a
construção de um movimento transnacional. Porém, isso ainda não nos esclarece suficientemente
acerca da inovação do fazer político proposta por esta organização, quando se propõe a abranger
culturas e sistemas político-econômicos diversos por meio de uma diretriz comum.
A participação e atuação dos movimentos feministas nos Fóruns Sociais Mundiais e na
preparação pra a Quarta Conferência da ONU sobre a condição da Mulher – em Pequim, foram marcos
importantes no diálogo entre movimentos de todos os continentes, assim como, para a criação de redes
feministas em todo o mundo (ALVAREZ, 2000; ALVAREZ, 2003; NOBRE e FARIA, 2003). O
surgimento da MMM está estreitamente relacionado com estes eventos, onde se buscou debater acerca
de uma possível transformação sistêmica em prol da construção de um “novo mundo”, também
feminista.
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