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A esquerda radical na Europa após 1989: 
balanços e perspectivas*

MARCELLO MUSTO

O fi m do “socialismo real”
Após 1989, como resultado de bruscas mudanças no quadro político 

e de relevantes transformações econômicas, iniciou-se um processo 
de restauração do capitalismo que provocou grandes retrocessos so-
ciais em escala global. Também na Europa, as forças anticapitalistas 
observaram uma redução inexorável em seu papel de protagonista na 
sociedade. Na realidade, confrontaram-se com a enorme difi culdade de 
organizar e orientar as lutas sociais; no campo ideológico, a esquerda 
como um todo perdeu o papel de hegemonia conquistado após 1968 
na cultura de muitos países. Tal retrocesso também se manifestou nas 
eleições. A partir dos anos 1980, tanto os partidos que se agregaram em 
torno das ideias do eurocomunismo como aqueles ainda fortemente 
vinculados às diretrizes de Moscou sofreram uma grave diminuição 
de apoio, o que gerou, após o fi m da União Soviética, um verdadeiro 
colapso. O mesmo destino reservou-se também aos diversos reagru-
pamentos da nova esquerda e aos partidos trotskistas. 

Sucessivamente, iniciou-se uma fase de reconstrução, no curso da 
qual surgiram, muitas vezes por meio de processos confederativos 
entre os vários elementos anticapitalistas que continuaram vivos, no-
vas formas políticas. Isso permitiu às forças tradicionais da esquerda 
abrir-se também aos movimentos ecologistas, feministas e pacifi stas 

*  Tradução de Camilo Onoda Caldas e Vanessa Mastrocessario Silva. (N. E.)
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que surgiram nas duas décadas precedentes. A Esquerda Unida (IU) 
na Espanha, criada em 1986, foi a precursora desse processo. Em se-
guida, iniciativas análogas amadureceram em Portugal, onde em 1987 
nasceu a Coligação Democrática Unitária (CDU); na Dinamarca, em 
1989, a Lista Unitária – Aliança Vermelho-Verde (Enhl., Ø); na Finlân-
dia, em 1990, a Aliança de Esquerda (VAS); e na Itália e na Grécia, em 
1991, quando fundaram o Partido da Refundação Comunista (PRC) e 
do Synaspismos (SYN – Coalizão da Esquerda, dos Movimentos e da 
Ecologia). As modalidades organizativas pelas quais se defi niram as 
novas agremiações foram várias. Os partidos que formaram a Esquerda 
Unida – entre os quais o Partido Comunista da Espanha – conservaram 
sua existência; a Coalizão Democrática Unitária em Portugal serviu 
somente como panfl eto eleitoral, enquanto o Partido da Refundação 
Comunista na Itália e do Synaspismos na Grécia constituíram-se como 
sujeito político novo e unitário. Em outros países, no entanto, deu-se 
uma tentativa de renovação, algumas vezes quase somente de fachada 
em relação aos partidos existentes antes da queda do Muro de Berlim. 
Em 1989, após a fundação da República Tcheca, nasceu o Partido 
Comunista da Boêmia e Morávia (KSČM); enquanto em 1990, na Ale-
manha, nasceu o Partido do Socialismo Democrático (PDS), herdeiro 
do Partido Socialista Unifi cado da Alemanha (SED), no governo da 
República Democrática da Alemanha desde 1949. No mesmo ano, na 
Suécia, o Partido da Esquerda Comunista (V) assumiu uma orientação 
mais moderada e eliminou a palavra “comunista” da sigla. 

A falência das experiências governativas
Esses novos partidos, bem como aqueles que não haviam mudado 

sua denominação, conseguiram conservar uma presença política nos 
respectivos cenários nacionais e contribuíram, juntamente com os 
movimentos sociais e as forças sindicais progressistas, à luta contra as 
políticas neoliberais, endurecidas após a entrada em vigor do Tratado 
de Maastricht em 1993, em virtude do qual foram estabelecidos os 
parâmetros monetários para o ingresso de cada país na União Europeia. 

Em 1994, criou-se o grupo da Esquerda Unitária Europeia no par-
lamento europeu, o qual, após um ano da adesão de alguns países 
escandinavos, modifi cou seu nome para Esquerda Unitária Europeia – 
Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL). 

Além disso, na metade dos anos 1990, algumas forças políticas da 
esquerda radical, favorecidas pelas greves e pelas grandes manifes-
tações em praça contra os governos de Berlusconi e Dini na Itália, M
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Juppé na França e Gonzáles e Aznar na Espanha, obtiveram uma 
discreta afi rmação eleitoral. A Esquerda Unida conquistou 13,4% nas 
eleições europeias em 1994; o Partido da Refundação Comunista al-
cançou 8,5% dos votos nas eleições italianas em 1996; o Partido Co-
munista Francês obteve quase 10% nas eleições legislativas em 1997. 
No mesmo ritmo, esses partidos registraram um aumento no número 
de fi liados e a ampliação de seu enraizamento nos territórios e nos 
locais de atuação. Nessa fase de consolidação são exceções os países 
do Leste Europeu, nos quais, excluindo-se o Partido Comunista da 
Boêmia e Morávia, a herança das ditaduras “comunistas” do pós-guerra 
não possibilitou – e impede ainda hoje – o desenvolvimento de um 
processo de renascimento das forças de esquerda. Enquanto isso, na 
frente social-democrata, a chegada de Tony Blair, que liderou o Partido 
Trabalhista desde 1994 e foi primeiro-ministro do Reino Unido, de 1997 
a 2007, preparou o caminho para uma profunda mutação ideológica 
e programática da Internacional Socialista. Sua “Terceira via” adere 
servilmente ao mantra liberal, dissimulada com uma exaltação vazia do 
“novo”, sendo acolhida e apoiada, em níveis e de maneiras diversas, 
pelo governo Gerhard Schröder, chanceler do Partido Social-Democrata 
Alemão (SPD) de 1998 a 2005, por José Sócrates, primeiro-ministro 
do Partido Socialista Português (PS) de 2005 a 2011, e por Romano 
Prodi, presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, na 
direção das coalizões de centro-esquerda, de 1996 a 1998 e de 2006 a 
2008. Em nome do “futuro das próximas gerações”, tais membros do 
Executivo, inspirados pela Estratégia de Lisboa – programa econômico 
aprovado em 2000 pelos governos dos países da União Europeia –, 
colocaram em ação, quase do mesmo modo que a centro-direita, 
reformas econômicas que devastaram o modelo social europeu. Na 
realidade, deram início, de modo infl exível, a grandes cortes nas des-
pesas públicas, tornaram as relações de trabalho precárias (limitando 
a tutela legislativa e piorando as condições em geral), colocaram em 
prática políticas de “moderação” salarial e liberalizaram os mercados e 
os serviços, conforme mandava a infeliz “diretriz Bolkestein” de 2006.

Em muitos países do sul da Europa, a situação foi ainda mais agra-
vada pelo redimensionamento de algumas garantias fundamentais do 
welfare state – a começar pelos ataques ao sistema de aposentadoria 
e pensões –, por posteriores alienações em massa do patrimônio pú-
blico, processos de privatização da educação, drástica redução dos 
fundos para pesquisa e inovação e, por fi m, ausência de políticas 
industriais efi cazes. 
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Nos países da Europa do Leste, as escolhas foram análogas. Os go-
vernos socialistas de Leszek Miller (2001-2004) na Polônia e de Ferenc 
Gyurcsány (2004-2010) na Hungria foram um dos mais fi éis seguidores 
do neoliberalismo e realizaram grandes cortes nos gastos públicos. 
Desse modo, perderam o apoio da classe trabalhadora e dos estratos 
mais pobres da população, a ponto de hoje as forças da Internacio-
nal Socialista ocuparem uma posição totalmente marginal em ambos 
os países. No que diz respeito às direções de política econômica, é 
difícil identifi car diferenças que não sejam totalmente marginais, entre 
o que foi realizado pelos governantes socialistas e pelos governos 
conservadores quando no comando em períodos semelhantes. Aliás, 
em muitos casos, os partidos social-democratas, ou os políticos de 
centro-esquerda, foram ainda mais funcionais para o projeto neolibe-
ral. Suas decisões na realidade angariaram mais facilmente o aval das 
organizações sindicais, guiadas pela velha e ilusória lógica do “governo 
amigo”. Com o tempo, a escolha de adotar um modelo conciliatório 
e pouco confl itual fez com que os sindicatos se tornassem sempre 
menos representativos dos estratos sociais mais fracos. A metamorfose 
da social-democracia europeia, que aconteceu com a adesão acrítica 
ao capitalismo e a todos os princípios do liberalismo, demonstrou que 
os eventos de 1989 haviam causado mudanças bruscas não apenas no 
campo comunista, mas também em todas as forças socialistas. De fato, 
essas renunciaram a qualquer função reformadora, ou à característica 
principal por meio da qual se diferenciaram após a Segunda Guerra 
Mundial, quando apoiaram, por exemplo, a intervenção estatal na 
economia. Apesar da profunda mudança neoliberal da Internacional 
Socialista, muitos partidos da esquerda radical europeia, com a legí-
tima preocupação de impedir o nascimento de governos de direita 
que teriam piorado ainda mais a condição de jovens, trabalhadores e 
aposentados, ou, em alguns momentos, para evitar o isolamento e o 
medo de serem punidos pela lógica do “voto útil”, aliaram-se com as 
forças da social-democracia. Após alguns anos, o Partido da Refunda-
ção Comunista na Itália (1996-1998 e 2006-2008), o Partido Comunista 
Francês (1997-2002), a Esquerda Unida na Espanha (2004-2008) e o 
Partido da Esquerda Socialista (SV) na Noruega (2005-2013) entraram 
na maioria parlamentar dos governos de centro-esquerda ou aceita-
ram também a direção de alguns ministérios. Recentemente, também 
o partido Aliança de Esquerda na Finlândia (2011-2014) e o Partido 
Popular Socialista na Dinamarca (2011-2015) assumiram responsabi-
lidades no governo. M
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O vento liberal que soprava sem qualquer impedimento desde a 
península Ibérica até a Rússia e, especialmente, a ausência de grandes 
movimentos sociais, que poderiam ter condicionado as ações dos go-
vernos de orientação socialista, representavam, com toda evidência, 
dois avisos de caráter negativo para os partidos da esquerda radical. 
Além disso, chamados a presidir, com representantes próprios, minis-
térios de pouca relevância (como nos casos da França e da Itália), ou 
podendo valer-se apenas de grupos parlamentares limitados (como 
na Espanha), a relação de força que conseguiram estabelecer com o 
Executivo que defendiam foi muito fraca.

Portanto, as esquerdas anticapitalistas não conseguiram obter ne-
nhuma conquista social signifi cativa, a não ser algum paliativo leve 
com ligeira contratendência às diretrizes econômicas de fundo. Reci-
procamente, em diversas ocasiões, tiveram de “engolir o sapo” e votar 
a favor de medidas contra as quais haviam, anteriormente, prometido 
fazer a mais intransigente oposição. 

Os resultados eleitorais sucessivos a sua participação no governo 
foram, na realidade, desastrosos em todos os lugares. Nas eleições 
presidenciais de 2007, os comunistas franceses obtiveram menos 
de 2% dos votos. No ano seguinte, a Esquerda Unida espanhola caiu 
vertiginosamente para 3,8%, sua votação mínima histórica, e, pela pri-
meira vez na história republicana, os comunistas foram excluídos do 
parlamento italiano, com a desoladora porcentagem de 3,1%, além 
do mais, alcançada sob a bandeira da mais ampla coalizão, denomi-
nada Esquerda Arco-Íris. 

A nova geografi a política da esquerda radical europeia
A crise econômica e política que atravessa a Europa provocou, 

contemporaneamente, o avanço das forças populistas, xenófobas 
e de extrema direita1, e também grandes lutas de resistência e ma-
nifestações de protesto contra as medidas de austeridade impostas 
pela Comissão Europeia e colocadas em prática pelos governantes 
nacionais. Isso favoreceu, especialmente na parte meridional do 
continente, o renascimento das forças da esquerda radical, com um 
notável triunfo eleitoral. Grécia, Espanha, Portugal, bem como Ir-
landa e, em menor grau, outros países, foram palco de imponentes 
mobilizações de  massa contra as políticas neoliberais. Na Grécia, a 

1  Cf. Marcello Musto, “A Europa em tempo de crise”, Critica Marxista, n. 43, 2016, no prelo.
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partir de 2010, foram declaradas mais de quarenta greves gerais. Na 
Espanha, em 15 de maio de 2011, teve início uma grande rebelião, da 
qual participaram milhões de cidadãos e da qual surgiu o movimento 
posteriormente defi nido como Indignados. Os manifestantes conse-
guiram ocupar, por quatro semanas, a Puerta del Sol, principal praça 
de Madri. Poucos dias depois, uma contestação análoga aconteceu 
também em Atenas, na praça Syntagma. Em ambos os países, essas 
lutas sociais estabeleceram as condições para a sucessiva afi rmação 
das forças de esquerda. 

Por outro lado, as organizações sindicais, mesmo favorecidas por 
um contexto comum – nos países europeus as medidas adotadas após 
a crise tinham causado os mesmos desastres sociais –, não tiveram 
vontade política para redigir uma plataforma única de reivindicação 
e articular uma série de mobilizações em escala continental. A única 
exceção parcial foi representada pela greve geral, proclamada em 14 
de novembro de 2012, na Espanha, na Itália, em Portugal, no Chipre 
e em Malta, apoiada também por iniciativas de solidariedade na Fran-
ça, na Grécia e na Bélgica. Naquele período, no espaço político, a 
esquerda anticapitalista prosseguiu em seu percurso de reconstrução 
e de recomposição das forças em campo. De fato, nasceram novas 
formações inspiradas no pluralismo, capazes de unir o mais amplo 
leque de sujeitos políticos, garantindo, ao mesmo tempo, uma maior 
democracia interna por meio do princípio “uma cabeça, um voto”. Já 
em 1999, surgiram o Bloco de Esquerda (BE) em Portugal, no qual 
confl uíram as forças mais signifi cativas existentes à esquerda do Par-
tido Comunista Português, e A Esquerda (DL) em Luxemburgo. Em 
2004, foi a vez da Coalizão da Esquerda Radical (Syriza), a aliança 
entre Synaspismós e numerosas outras forças anticapitalistas gregas 
que constituíram um partido único somente em 2012. Em maio de 
2004, foi fundado também o Partido da Esquerda Europeia, no qual 
se associaram, inicialmente, quinze partidos, comunistas, socialistas e 
ecologistas, com a intenção de construir um sujeito político capaz de 
reunir as principais forças da esquerda antagonista em um programa 
comum. De tal partido fazem parte atualmente as organizações políti-
cas de vinte países. Tal reagrupamento antecedeu, em alguns meses, 
a criação da Aliança da Esquerda Nórdica Verde, na qual confl uíram 
sete partidos da Europa setentrional. Ao lado da maior coalizão do 
Partido da Esquerda Europeia, existia também a Esquerda Anticapita-
lista Europeia (EACL), uma aliança menor, nascida em 2000, na qual 
confl uíram mais de trinta partidos trotskistas, muitas vezes de menor M
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dimensão. Seus principais promotores foram o Bloco da Esquerda 
em Portugal, a Lista Unitária – Aliança Vermelho-Verde na Dinamarca 
e o Novo Partido Anticapitalista na França. No parlamento europeu, 
os representantes dessas forças aderiam ao grupo Esquerda Unitária 
Europeia – Esquerda Nórdica Verde. Alguns anos mais tarde, a saída 
forçada, quase simultânea, dos componentes mais radicais do Partido 
Social-Democrata Alemão e do Partido Socialista (PS) francês – que 
rapidamente assumiram posições mais à esquerda em relação aos gru-
pos dirigentes do Partido do Socialismo Democrático, na Alemanha, 
e do Partido Comunista Francês – favoreceu o nascimento, em 2007, 
do A Esquerda (DL) na Alemanha e, em 2008, da Frente de Esquerda 
(FdG) na França, onde a transformação, em 2009, da Liga Comunista 
Revolucionária (LCR) no Novo Partido Anticapitalista (NPA) pode ser 
reconduzida à mesma exigência, percebida por algumas forças mais 
tipicamente classistas do comunismo europeu, de colocar ao centro da 
própria iniciativa política as novas contradições, que se tornaram cada 
vez mais relevantes, geradas pela exclusão social e pela necessidade 
de abrir-se a uma geração mais jovem de militantes. 

No mesmo ano, nasceram na Itália também a Esquerda, Ecolo-
gia e Liberdade (SEL), na qual o elemento moderado do Partido da 
Refundação Comunista fundiu-se com um grupo de dissidentes dos 
Democratas de Esquerda, e a Federação da Esquerda (FdS), aliança 
entre o Partido da Refundação Comunista e outros três movimentos 
políticos menores. Na Suíça, um processo semelhante ocorreu em 
2010, com a fundação do Alternativa Esquerda (AL). O mesmo ca-
minho foi tentado na Inglaterra, mas com insucesso, primeiro com 
o Partido do Respeito, em 2004, depois com a Esquerda Unida (LU), 
em 2013. Também do outro lado do Bósforo foi realizado o mesmo 
percurso. Em 2012, o movimento curdo associou-se com várias or-
ganizações da esquerda turca para fundar o Partido Democrático do 
Povo (HDP), que tornou-se rapidamente a quarta força política na 
Turquia, com 10,7% nas eleições de novembro em 20152. Em 2014, 
surgiram a Esquerda Unida (ZL) na Eslovênia e o Podemos na Espa-
nha – caso muito particular, pois nasceu com a ambição de superar 
a tradicional defi nição de partido de esquerda. De todo modo, essa 
última formação, após ser apresentada pela primeira vez nas últimas 
eleições europeias, aderiu também ao grupo Esquerda Unitária Euro-

2  Nas eleições de junho 2015, o resultado – equivalente a 13,1% – foi ainda mais notável.
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peia – Esquerda Nórdica Verde. Em outubro de 2015, fi nalmente, na 
Irlanda, foi fundada a coalizão eleitoral Aliança Antiausteridade-Pessoas 
antes do Lucro (AAA-PBP), que colocou fi m a um longo confl ito entre 
o Partido Socialista (PS) e a Aliança Pessoas antes do Lucro (APBP). 
O modelo plural – tão diverso do partido monolítico, inspirado no 
princípio do centralismo democrático, utilizado pelo movimento co-
munista no século XX – estendeu-se, rapidamente, à maioria das forças 
radicais da esquerda europeia. Os experimentos mais bem-sucedidos 
não foram tanto os processos confederativos que se limitaram a mera 
reunifi cação de pequenos grupos e de organizações já existentes, mas 
sim as recomposições guiadas pela necessidade de envolver aquela 
rede vasta e dispersa de subjetividades sociais, capazes de articular 
diferentes práticas de confl ito. Essa escolha revelou-se bem-sucedida 
na medida em que conseguiu atrair novas forças, envolvendo jovens e 
reconquistando militantes desiludidos, e favoreceu, no fi nal, o triunfo 
eleitoral dos novos partidos que surgiram. Na realidade, nas eleições 
alemãs em 2009, o partido A Esquerda conquistou 11,9%, o triplo do 
obtido pelo Partido do Socialismo Democrático sete anos antes (4%). 

Em 2012, o candidato da Frente de Esquerda nas eleições presi-
denciais francesas, Mélenchon, alcançou 11,1% dos votos, melhor 
resultado pós-1981, por uma força à esquerda do Partido Socialista. 
No mesmo ano, iniciou-se a rápida escalada do Syriza, que obteve 
16,8% nas eleições de maio e 26,9% nas de junho, antes de conquistar 
a maioria no governo (evento inédito, desde o pós-Segunda Guerra 
Mundial, para um partido anticapitalista na Europa3), com 36,3% em 
janeiro de 2015. 

Excelentes resultados foram conseguidos também na península 
Ibérica, onde, nas eleições europeias de 2014, a Esquerda Plural espa-
nhola (uma nova coalização eleitoral encabeçada pela Esquerda Uni-
da) superou 10% e o Podemos chegou a quase 8%. O total dos votos 
obtidos pelas forças de esquerda foi ainda maior nas eleições gerais de 
dezembro 2015, quando o Podemos alcançou 12,6%; a Unidade Popular 
(a última sigla empregada pela Esquerda Unida), 3,6% e uma série de 
listas locais, entre as quais Em comum podemos (Catalunha – 3,7%); 
Compromisso-Podemos-É o momento (Comunidade Valenciana – 2,6%); 
Na Maré (Galícia – 1,6%), País Basco Unido (0,8%), que juntos obtive-
ram quase 9% dos votos. Além disso, nas eleições políticas portuguesas 

3  À exceção do pequeno Estado do Chipre, onde o Partido Progressista dos Trabalhadores 
(Akel) chegou ao governo em 2009. M
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de outubro 2015, a Coalizão Democrática Unitária totalizou 8,3% dos 
votos, e o Bloco de Esquerda, com 10,2%, obteve seu melhor resul-
tado dos últimos tempos, tornando-se a terceira maior força política 
lusitana. Esse resultado foi confi rmado nas eleições presidenciais de 
janeiro 2016, na ocasião em que o partido superou novamente 10% 
dos votos. Experimentos de esquerda plural – sempre caracterizados 
por uma clara plataforma política antiliberista – foram exitosos também 
em algumas eleições locais. Como demonstraram os resultados nas 
eleições regionais francesas de 2010 em Limousin, quando a coalizão 
entre a Frente da Esquerda e o Novo Partido Anticapitalista alcança-
ram 19,1% no segundo turno, e nas eleições municipais recentes na 
Espanha, onde a lista Agora Madri e Barcelona em Comum, nas quais 
confl uíram a Esquerda Unida e o Podemos, conquistou os dois muni-
cípios mais importantes do país. Em ambos os casos, amplas alianças, 
nascidas do empurrão do protagonismo das bases, permitiram superar 
as diferenças existentes entre os grupos dirigentes em nível nacional. 
Entres os resultados eleitorais mais consideráveis conseguidos no último 
decênio da esquerda radical, devemos registrar também aqueles obtidos 
por partidos que decidiram não se dissolver para se fundir com outras 
forças políticas. Notável foi a consolidação do Partido Socialista (PS) 
na Holanda – 16,6% em 2006 –, no rastro da oposição ao referendo 
contra o Tratado sobre a Constituição Europeia, e o sucesso do Partido 
Progressista dos Trabalhadores (Akel) no Chipre, cujo secretário geral 
Demetris Christofi as foi vencedor das eleições presidenciais em 2009 
(33,2% no primeiro turno e 53,3% no segundo). 

Seu mandato se destacou, no entanto, por uma clamorosa derrota: 
a incapacidade de pôr fi m ao confl ito que divide a ilha desde 1974 e 
a submissão explícita, em matéria econômica, em relação às imposi-
ções da troika. 

Outro evento, imprevisível até alguns anos atrás, contribuiu para 
abalar a geografi a da esquerda europeia. Após as eleições primárias de 
setembro de 2015, 59,5% dos militantes ingleses do Partido Trabalhista 
elegeram Jeremy Corbyn como novo líder da organização. Onde vinte 
anos atrás se sentava Tony Blair, hoje está um anticapitalista declara-
do, o secretário mais à esquerda da história do partido britânico. Essa 
extraordinária novidade, que alguns anos atrás seria menos previsível 
que a conquista do governo grego pelo Syriza, representa um exemplo 
signifi cativo do despertar da esquerda.

Além dos casos dos vários partidos nacionais, o avanço geral da 
esquerda radical foi confi rmado também por ocasião das últimas  

Author's digital copy



85

eleições europeias. O número de votos obtidos por ela foi de 
12.981.378, equivalente a 8% do total, um aumento de 1.885.574 da 
preferência em relação a 2009. Considerando-se também somente os 
dados dos eleitos, o alinhamento da Esquerda Unitária Europeia – 
Esquerda Nórdica Verde representa a quinta força política no Parla-
mento Europeu (em 2009 era a sétima) com 6,9% dos deputados, o 
equivalente a 52 parlamentares4. Nele temos: Partido Popular Europeu 
(29,4%), Aliança Progressista dos Socialistas e dos Democratas (25,4%), 
Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (9,3%), Aliança Li-
vre Europeia (6,6%), a Europa da Liberdade e da Democracia Direta 
(6,4%) e Europa das Nações e da Liberdade (5,2%). No entanto, esses 
resultados positivos são ofuscados por alguns elementos negativos. 
Em muitos países da Europa oriental, a esquerda radical exprime, na 
realidade, uma posição ainda marginal, quando não totalmente minori-
tária5. Está distante das lutas sociais, privada de enraizamento ao longo 
do território e nas organizações sindicais, sendo desconhecida pelas 
gerações mais jovens e permeada pontualmente por um fanatismo 
autodestrutivo e por divisões internas dilacerantes. Em outras palavras, 
não possuem, no momento, uma perspectiva de desenvolvimento. 

Tal situação repetiu-se também nas ocasiões eleitorais. Em seis 
nações – Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária, Bósnia Herzegovina, 
Estônia –, a esquerda radical obteve menos de 1% dos votos, enquan-
to em outras, como a Croácia, a Eslováquia, a Lituânia e a Letônia, 
obteve percentuais levemente superiores. Continua fraca também na 
Áustria, na Bélgica e na Suíça, enquanto na Sérvia a esquerda é ainda 
identifi cada com o Partido Socialista da Sérvia, liderado durante um 
longo período por Slobodan Milošević. Estamos na presença de uma 
realidade muito heterogênea. Nos países da península Ibérica e do 
Mediterrânio – com exceção da Itália –, nos últimos anos, a esquerda 
radical expandiu-se signifi cativamente. Na Grécia, na Espanha, em 
Portugal e no Chipre suas forças consolidaram-se estavelmente e são 
reconhecíveis nos grupos dos principais atores políticos dos respecti-
vos cenários nacionais. Na França, reconquistou também um discreto 
papel social e político. Na Irlanda, o nacionalismo republicano e pro-
gressista do Nós Mesmos (Sinn Fein – SF), por mais moderado que 

4  A esses devem ser adicionados outros dois deputados, eleitos nas fi leiras do Partido Comunista 
da Grécia e que, portanto, não pertencem ao grupo GUE/NGL.
5  Deve-se notar que os eleitos para o parlamento europeu do grupo GUE/NGL são apenas a 
metade dos 28 países que compõem a União Europeia. M
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seja, alcançou 22,8% dos votos nas eleições europeias em 2014, sendo 
uma barreira ao avanço das forças conservadoras. 

No centro da Europa, a esquerda radical conseguiu conservar uma 
boa força eleitoral na Holanda e na Alemanha – ainda que os bons 
resultados nas urnas não tenham correspondido a combates sociais 
signifi cantes –, mas seu peso é limitado em outros lugares do conti-
nente. Nos países nórdicos, ela manteve a força sobre a qual se situou 
após 1989 (eleitoralmente em torno a 10%), mas se mostrou incapaz 
de atrair o amplo descontentamento popular, capturado, quase intei-
ramente, pelos partidos de direita.

O principal problema da esquerda antagonista continua, de qual-
quer modo, no Leste, onde, com exceção do Partido Comunista da 
Boêmia e Morávia na República Tcheca e da Esquerda Unida na 
Eslovênia, é quase inexistente e incapaz de ir além do fantasma do 
“socialismo real”. Dadas essas circunstâncias, a expansão da União Eu-
ropeia sobre a parte oriental fez o centro político do continente guinar 
defi nitivamente à direita, algo testemunhável pelas rígidas posições 
intransigentes assumidas pelos governos da Europa oriental durante 
a crise recente na Grécia e em relação à chegada dos refugiados dos 
palcos de guerra.

Além do espaço da eurozona? 
A transformação dos partidos de esquerda radical em organizações 

mais amplas e plurais demonstrou-se uma receita útil para diminuir a 
fragmentação preexistente, mas certamente não resolveu os problemas 
de natureza política.

Na Grécia, após o nascimento do governo liderado por Alexis 
 Tsipras, o Syriza tinha a intenção de romper com as políticas de 
austeridade adotadas por todos os membros do Executivo de centro-
-esquerda, “técnicos” ou de centro-direita, que se alternaram no poder 
desde 2010. Todavia, em função do enorme débito público do Estado 
helênico, a concretização dessa reviravolta foi imediatamente subor-
dinada a uma negociação com os credores internacionais.

Depois de cinco meses de extenuantes negociações – durante as 
quais o Banco Central Europeu interrompeu também o crédito ao 
Banco Central de Atenas, resultando na paralisia dos guichês bancários 
gregos –, os líderes da Eurozona impuseram ao governo grego um 
novo plano de salvação, no qual foram inseridas todas as medidas 
econômicas contra as quais o Syriza tinha expressado anteriormente 
sua mais ferrenha oposição. De 2010 em diante, o arco parlamentar 
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das forças políticas que aceitou o memorando de Bruxelas foi muito 
amplo. Da direita à esquerda, dobraram-se à inexorável lógica da aus-
teridade os partidos Nova Democracia, Gregos Independentes (Anel), 
Potami, Esquerda Democrática, Movimento Socialista Pan-Helênico e, 
por fi m, também o Syriza. 

Nem mesmo a vigorosa resposta ao referendo consultivo sobre as 
propostas da troika, convocado em 5 de julho de 2015 – no qual 61,3% 
dos gregos haviam se manifestado contra –, serviu para determinar 
um resultado diverso. 

Para evitar a saída da eurozona, o governo Tsipras consentiu pos-
teriormente com sacrifícios sociais, consideráveis privatizações do 
patrimônio público – que será colocado à venda como mercadoria 
em liquidação – e, em geral, um conjunto de medidas de austeridade 
funcional visando apenas aos interesses dos credores internacionais, 
não ao desenvolvimento da economia do país.

Por outro lado, a saída da Grécia da eurozona, hipótese prevista 
por alguns somente na data de vencimento das negociações com o 
eurogrupo, teria lançado o país em uma condição de caos econômi-
co e profunda recessão. Uma escolha de tal porte deveria ter sido 
preparada com antecedência, acompanhada de uma escrupulosa ava-
liação de todos os cenários que poderiam ocorrer e de uma rigorosa 
programação de todas as medidas a ser adotadas. Sobretudo, deveria 
ter sido apoiada pelo amplo alinhamento de forças sociais e políticas. 
Sem esse imprescindível pressuposto, a autarquia econômica, na qual 
a Grécia teria sido condenada a resistir por um tempo difícil de prever, 
poderia ter aberto um espaço político ainda maior aos neofacistas do 
partido Aurora Dourada. 

O êxito das negociações entre o governo Tsipras e o eurogrupo 
evidenciou que, quando um partido de esquerda vence as eleições 
e quer realizar políticas econômicas alternativas àquelas dominantes, 
as instituições de Bruxelas estão prontas a impedir que isso aconte-
ça. Se, a partir dos anos 1990, a aceitação incondicionada da crença 
neoliberal, por parte das forças da social-democracia europeia, teve 
como consequência a homologação dos programas destas últimas 
no lugar daqueles dos partidos de centro-direita, hoje, ao contrário, 
quando chega ao poder um partido da esquerda radical, é a própria 
troika que intervém para evitar a alternância dos membros do Exe-
cutivo que alterem suas diretivas econômicas. Vencer as eleições não 
é mais sufi ciente. A União Europeia tornou-se um fundamento do 
capitalismo neoliberal. M
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Sucessivamente, retomou-se uma profunda refl exão coletiva – a 
partir da questão da oportunidade de manter a todo custo a moeda 
única – para compreender quais seriam os melhores caminhos a per-
correr para pôr fi m às políticas econômicas em vigor, sem abando-
nar, entretanto, a perspectiva de realizar uma nova e diferente união 
política europeia.

Atualmente, a posição majoritária dos partidos da esquerda radical 
continua sendo, em continuidade com as posições assumidas nos 
últimos anos, a de sustentar a possibilidade de modifi car as políticas 
europeias no contexto existente, ou seja, sem romper com a união 
monetária alcançada em 2002, com a entrada em vigor do euro. 

Na liderança desse sentido está o Syriza, que, após ter chegado 
ao governo, apesar de ter tido a oportunidade de elaborar e executar 
soluções alternativas – não obstante ter sofrido pressões indevidas das 
instituições europeias, para que não iniciasse qualquer mudança –, 
jamais considerou a opção da “Grexit”. Em setembro de 2015, obten-
do 35,5% dos votos, Tsipras venceu as eleições antecipadas por ele 
convocadas sucessivamente ao confl ito que surgiu com parte de seu 
partido contrária à atuação das medidas comtempladas no memorando 
e retornou ao governo com um grupo parlamentar coeso e não mais 
sujeito ao risco de dissidências internas.

O Syriza, portanto, não obstante o aumento do abstencionismo 
(mais de 7% em relação às eleições de oito meses antes) e a queda 
do número de votantes (600 mil a menos) em relação ao referendo de 
julho, conseguiu manter o apoio de parte signifi cativa do povo grego. 
Todavia, a confi ança que foi renovada será em breve colocada à prova 
pelos efeitos dos cortes impostos pelo eurogrupo, e não é temerário 
prever o surgimento de cenários ainda mais incertos do que o atual. 

A estratégia do Syriza, para evitar a perda de apoio sofrida por todas 
as outras forças políticas que, no passado, aplicaram os precedentes 
“programas de salvação” da troika, aparece orientada em duas dire-
ções. O governo grego tentará renegociar uma substancial redução do 
débito público com o objetivo de evitar o início de um novo ciclo de 
defl ação. Além disso, buscará introduzir uma agenda paralela àquela 
imposta por Bruxelas, com a qual pode realizar algumas medidas de 
redistribuição social capaz de limitar os efeitos do último memorando.

À luz de quando ocorreu em 2015, pode-se afi rmar objetivamente 
que se trata de uma missão quase impossível. Em todo caso, após a 
experiência do governo Tsipras, fi cou evidente que, diante de uma 
provável recusa das instituições europeias em relação à restruturação 
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do débito, é preciso estar preparado para agir prevendo também o 
possível abandono da eurozona. Seria de todo modo incorreto consi-
derar tal hipótese como a solução para todos os males. 

Além do Syriza, a escolha de que seja possível reformar a União 
Europeia dentro do atual cenário é compartilhada pela maioria das 
principais forças do Partido da Esquerda Europeia, dentre as quais A 
Esquerda na Alemanha, Partido Comunista Francês e Esquerda Unida 
espanhola. Nesse bloco, situa-se também o Podemos, cujo grupo 
dirigente declarou-se convencido de que, se ao governo grego se 
juntassem outros dispostos a não aceitar as políticas de austeridade 
impostas pela troika, poderia abrir-se um espaço para romper com 
algo que hoje parece tão inalterável. O resultado das recentes eleições 
em Portugal – que entregaram uma aliança de todo impensável até 
pouco tempo atrás: um governo de minoria liderado pelo socialista 
Antonio Costa, com o apoio externo do Bloco de Esquerda e da 
Coalizão Democrática Unida – parece ter reforçado essa esperança. 

Todavia, para outros, a “crise grega” – que, na realidade, é uma 
crise da democracia em tempos de capitalismo neoliberal – parece 
comprovar a impossibilidade de reformabilidade desse modelo de 
União Europeia. Não tanto pelas atuais correlações de força presentes 
em seu interior, sempre mais desfavoráveis às forças anticapitalistas 
após a expansão ao Leste Europeu, mas sim por sua arquitetura geral. 
Os infl exíveis parâmetros econômicos impostos, de maneira crescen-
te, a partir do Tratado de Maastricht, reduziram inevitavelmente, ou 
em alguns casos quase anularam, as mais complexas e heterogêneas 
exigências da política. 

Nos últimos 25 anos, as políticas neoliberais, cobertas de um véu 
enganador da tecnocracia e da não ideologia, triunfaram em todos 
os cantos na Europa, dando duros golpes em seu modelo de welfare 
state. Os Estados nacionais encontraram-se gradualmente privados de 
alguns instrumentos importantes de direção político-econômica que 
seriam indispensáveis para iniciar programas de investimentos públicos 
voltados a mudar o curso da crise. Finalmente, estabeleceu-se a praxe 
antidemocrática – que se consolidou a ponto de parecer já natural – de 
assumir decisões de grande relevo sem requerer a aprovação popular. 

Portanto, nos últimos meses, o número dos que reputam ilusória a 
possibilidade de democratizar a eurozona, mesmo que exprimam uma 
posição que continua minoritária, aumentou notavelmente. Ao lado 
das forças da esquerda radical tradicionalmente eurocéticas, como o 
Partido Comunista Português, o Partido Comunista da Grécia ou, na M
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Escandinávia, o Lista Unitária – Aliança Vermelho-Verde na Dinamar-
ca, juntou-se o Unidade Popular (LE) na Grécia (2,8% dos votos nas 
últimas eleições). Além disso, muitos intelectuais e dirigentes políticos 
manifestaram explicitamente a posição contrária ao euro. 

Ao lado dos dois posicionamentos mais claramente pró ou contra a 
“democratização do euro”, existe uma área, bem ampla, que hesitaria 
em fornecer uma clara resposta à pergunta: “O que fazer se amanhã 
acontecesse em outro país aquilo que aconteceu na Grécia?”. Se por um 
lado tornou-se uma preocupação comum a outros partidos, ou coalizões 
de governo, que no futuro eles possam ser submetidos à chantagem 
sofrida pelo Syriza, por outro lado é bastante difundido também o 
temor de que, ofuscando a saída da eurozona, a esquerda anticapi-
talista perderia o apoio de amplos setores da população, alarmados 
pela instabilidade econômica e pela perda do poder de aquisição de 
salários e aposentadorias decorrente da infl ação. Típico exemplo dessa 
incerteza é representado pela mudança de posição, nos últimos anos, 
do Bloco de Esquerda em Portugal e do Partido Socialista na Holanda. 

Se, nos próximos meses, outras forças sociais, partidos e intelec-
tuais também se aglutinarem em torno desse objetivo, no futuro o 
pedido de saída do euro poderá deixar de ser uma bandeira somente 
da direita populista.

Portanto, o confl ito que implodiu o Syriza poderá reproduzir-se em 
outros lugares. A demonstrá-lo, desde já, estão as fi brilações internas 
na Frente da Esquerda na França e no Partido de Esquerda na Alema-
nha. Para a esquerda radical europeia, portanto, poderá concretizar-se 
o risco de uma nova temporada de divisões. Tal condição revela o 
limite do pluralismo que as forças antagonistas aplicaram nos últimos 
anos, ou seja, a indefi nição programática. De fato, a diversidade de 
posições e de culturas políticas existentes entre as várias organizações 
que deram vida a essas novas agregações requereria um difícil, mas 
não impossível, acordo pontual sobre as estratégias a ser seguidas. 

Outras tensões também percorrem a esquerda radical europeia 
quanto ao conteúdo das relações a ser mantidas com as forças social-
-democráticas. O nó, que se apresenta também em nível municipal e 
regional, diz respeito à constante incerteza sobre a conveniência de 
ao menos participar de experiências de governo em aliança com essas 
forças políticas. O risco concreto é aquele de se desenvolver um papel 
subalterno, aceitando, como no passado, compromissos de contingen-
ciamento que dilapidariam o apoio conquistado até o momento e que 
deixariam para a direita populista o monopólio da oposição social.
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A hipótese de governo deve, portanto, ser levada em consideração 
somente se e quando estiverem presentes as condições para atuar um 
programa econômico em clara descontinuidade com as políticas de 
austeridade impostas na última década. Realizar escolhas diferentes 
signifi caria não valorizar as lições dos anos passados, quando a par-
ticipação dos partidos da esquerda radical nos governos moderados, 
sob a liderança socialista, comprometeu sua credibilidade junto às 
classes trabalhadoras, aos movimentos sociais e aos extratos sociais 
mais fracos. 

Diante de um desemprego que, em muitos países, apresenta-se 
com níveis jamais atingidos desde o segundo pós-guerra, torna-se 
prioritário o início de um grande plano para o trabalho, apoiado por 
investimentos públicos, que tenham como princípio o desenvolvimen-
to sustentável. Isso deve ser acompanhado de uma clara inversão de 
tendência em relação à precarização dos contratos de trabalhos, que 
seja o oposto de todas as recentes “reformas” do mercado de trabalho, 
e da introdução de uma lei que indique um mínimo salarial como 
piso. Essas medidas restituiriam às jovens gerações uma possibilidade 
de organizar o próprio futuro.

Além disso, deveriam ser aplicadas a redução de horário de trabalho 
e a redução da idade para a aposentadoria. Por meio dessas medidas 
seriam reestabelecidos alguns elementos de justiça social, necessários 
para derrubar a ordem neoliberal que tem aumentado constantemente 
a desigualdade na distribuição da riqueza produzida. 

Para afrontar a dramática emergência ocupacional, os partidos da 
esquerda radical deveriam fazer aprovar, em todos os países onde 
não existem, medidas para instituir uma renda cidadã e algumas for-
mas primárias de subsidiar as faixas menos favorecidas – do direito a 
casa, a incentivos para a utilização dos transportes, ao direito gratuito 
à instrução –, de modo a combater a pobreza e a exclusão social 
cada vez mais difusa. Paralelamente, torna-se imprescindível inverter 
os processos de privatização que caracterizaram a contrarrevolução 
das últimas décadas, restituindo à propriedade pública e ao controle 
universal todos aqueles bens comuns que foram transformados de 
serviço em prol da coletividade em meio para gerar lucro para poucos. 

No que diz respeito aos recursos necessários para fi nanciar tais 
reformas, esses poderiam ser obtidos das receitas oriundas da introdu-
ção de um imposto sobre o capital e de uma taxa sobre as atividades 
não produtivas das grandes empresas e também sobre transações e 
rendimentos fi nanceiros. É evidente que, para realizar esse projeto, M
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impõe-se como primeiro ato necessário a promoção de um referendo 
ab-rogativo do fi scal compact, de modo a cancelar os vínculos impostos 
pela troika. Muito importante seria também impedir a aprovação do 
Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, cuja 
operabilidade só faria piorar a situação. 

Em escala continental, uma verdadeira alternativa somente poderia 
ser concebida se um amplo posicionamento de forças políticas e sociais 
for capaz de impor uma conferência europeia para a restruturação do 
débito público.

Esse cenário poderá acontecer apenas se a esquerda radical desen-
volver, com a mais fi rme determinação e maior continuidade, campa-
nhas políticas e mobilizações transnacionais, a começar pela recusa 
da guerra e da xenofobia e apoiando a extensão de todos os direitos 
sociais e de cidadania aos migrantes que chegam ao solo europeu.

Uma política de alternativa não permite atalhos. Na realidade, não 
basta valer-se de um líder carismático, tampouco a fraqueza dos parti-
dos de hoje justifi ca a falta de força perante às instituições do Estado. 
É necessário construir novas organizações – porque delas a esquerda 
tem tanta necessidade quanto teve no século XX – que tenham uma 
presença capilar em seus locais de atuação, agindo para a reunifi ca-
ção das lutas, que nunca estiveram tão fragmentadas quanto hoje, das 
classes trabalhadoras e subalternas e que, por meio de suas estruturas 
territoriais, sejam capazes de dar respostas imediatas, antes mesmo dos 
melhoramentos gerais introduzidos por lei, aos problemas dramáticos 
causados pela pobreza e pela exclusão social. Isso pode realizar-se 
também com o reaproveitamento de algumas formas de resistência e 
solidariedade social do movimento operário em outras épocas históricas.

Além disso, novas prioridades devem ser redefi nidas, em particular a 
prática de uma autêntica paridade de gênero e uma cuidadosa formação 
política dos militantes mais jovens, tendo como norte, em uma época 
na qual a democracia é refém de organismos tecnocratas, a promoção 
da participação da base e o desenvolvimento do confl ito social. 

As únicas iniciativas da esquerda radical que podem verdadeira-
mente ambicionar mudar o curso dos eventos têm diante de si um 
caminho singular: o da reconstrução de um novo bloco social, capaz 
de dar vida a uma oposição de massa às políticas iniciadas com o 
Tratado de Maastricht e, consequentemente, de mudar pela raiz os 
direcionamentos econômicos hoje dominantes na Europa. 
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