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TENDÊNCIAS/DEBATES 

Será um feliz ano novo?
Os setores emergentes não têm origem em 
paternalismos populistas e não são massa de 
manobra; sua mobilização vai oxigenar a vida 
pública do país 

O ano de 2012 será decisivo para o Brasil e para a 
América Latina. Não se trata de uma crônica de ano 
novo. É uma afirmação criteriosa, fundamentada em 
dois cenários, um interno e outro externo. 

No externo, há o cansaço tanto da social-democracia 
como da ideologia thatcherista-neoliberal. 

A social-democracia cansou a paciência de todos, em 
regra, porque a sua adaptação aos novos tempos -de 
crise do financiamento do "estado de bem-estar"- fez 
com que ela cultuasse a globalização financeira e 
passasse a se escravizar nas suas receitas. 

De outra parte, o cansaço da ideologia do 
neoliberalismo adquiriu seu auge na evidência de 
manipulações fraudulentas, pelos bancos e governos, 
da situação real dos estoques da dívida pública. Mais 
uma vez houve frustração e tédio com os seus 
discursos sem cor. 

No cenário interno, tanto brasileiro como latino-
americano, vários são os governos, com orientações 
distintas, que conseguiram conquistar apoio 
parlamentar e social para não aplicar as regras 
neoliberais, com objetivo de sair das suas crises e 
melhorar a vida do povo. 

A "melhora da vida do povo", no âmbito de uma crise 
mundial com intervenções militares brutais e com 
castração de direitos sociais nos países de capitalismo 



avançado, é um dado relevante para avaliar a 
importância do próximo ano no futuro da democracia 
na América Latina. 

Como é sabido pela ciência política e comprovado 
empiricamente, nem sempre a democracia gera 
progresso socioeconômico para a maioria, assim como 
nem sempre as ditaduras pioram as condições de vida 
dos cidadãos. 

Avançar socialmente dentro da democracia não é 
pouco. Assim como não é pouco fazer governos serem 
compreendidos pelos seus povos pelo que estão 
fazendo e melhorar a renda e a autoestima dos mais 
pobres dentro de um amplo processo democrático. É 
muito. 

E mais: a inclusão massiva de grupos populacionais no 
consumo, na produção e na educação gera novos 
sujeitos sociais e novas demandas. Alguns exemplos: 
melhor comida, melhor habitação, um melhor carro do 
ano, mais lazer qualificado, mais educação e melhor 
transporte coletivo, além de mais segurança para fruir 
a vida. 

A aceleração no combate às desigualdades é que vai 
resolver se teremos um bom ano novo para as 
democracias latino-americanas. 

A aceleração no combate aos privilégios, dentro e fora 
do Estado e das empresas públicas e privadas, 
reduzindo as diferenças de renda e de salários -tanto na 
esfera pública como na esfera privada-, é que vai criar 
coesão entre as classes sociais emergentes, o Estado de 
Direito e a democracia. 

Esses novos setores sociais não são massa de manobra 
de ninguém. Eles não se originam de paternalismos 
populistas nem de conquistas de burocracias sindicais. 
Não são "aparelháveis", pois são dispersos na estrutura 
produtiva, de serviços e na estrutura de classes. 

Eles não são "classe média" frustrada ou raivosa. São 
os "de baixo", que apareceram nas urnas e reelegeram 



Lula e elegeram Dilma. Aparecem nas estatísticas do 
ProUni, dos novos empregos e das novas atividades na 
produção e nos serviços. 

Esses é que têm potência para constituir -em 
irmandade política com os demais setores do mundo 
do trabalho- um consenso superior, forjado a partir das 
suas mobilizações para a oxigenação da vida pública 
democrática. 

Isso só poderá ser feito diretamente pela política e 
pelos partidos, na minha opinião os de esquerda, e 
cada vez menos através de demandas corporativas e 
setoriais. 

A agenda do combate às desigualdades sociais deverá 
ser a pauta de uma esquerda revitalizada, que já 
cumpriu tarefas importante no Brasil e na América 
Latina, após o ciclo das ditaduras cujos fantasmas 
ainda nos visitam. 
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