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LONDRES - A tradicional "valvaka", hábito de acompanhar a eleição em torno de uma 
mesa de bar ou em casa, entre a família e amigos, teve um sabor diferente este ano 
na Suécia. A descontração virou apreensão. O pleito não terminou com a apuração dos 
votos, como costumava ocorrer em quase cem anos de estabilidade política no país, com 
as sucessivas vitórias dos social-democratas. 

Desta vez, a formação do novo governo pode durar meses. E mais: o impasse reforça o 
grande ponto de interrogação sobre o futuro da social-democracia europeia — um dos 
pilares do projeto europeu — que vem perdendo espaço sistematicamente no continente. 
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Nascido do movimento neonazista, o partido de extrema direita Democratas Suecos 
declarou-se vitorioso, mesmo sem obter maioria — tampouco conseguiu os 20% 
estimados nas pesquisas. Mas consolidou-se como terceira força no país nos menos de 
dez anos no Parlamento. 

É um filme que se repete pela Europa. Os extremos do espectro político deixaram de ser 
carta fora do baralho. Foram incorporados à política, ocupando assentos no Legislativo, ou 
ganhando voz como oposição, com ideias xenófobas e antieuropeias. Em menos de um 
ano, a extrema direita foi alçada ao poder em dois países: Áustria, em outubro de 2017; e 
Itália, em março deste ano. Na Eslovênia, chegou na frente em junho, mas ficou fora do 
governo. 
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Estudiosos garantem não se tratar de um movimento conjuntural. Os social-democratas 
vão continuar a perder espaço enquanto não renovarem seu discurso. Eles não 
conseguiram propor políticas concretas e eficientes que atendam às novas demandas da 
população, acredita a professora Amandine Crespy, da cadeira de Ciências Políticas e 
Estudos Europeus da Universidade Livre de Bruxelas. 

— Todas as gerações têm as suas ideias de quais são os grandes desafios de sua época. 
Passado tão longo período de paz e prosperidade, hoje, muitos já não aceitam a ideia de 
que União Europeia é a resposta para um problema, ou para evitar conflitos, e inclusive 
acham que ela está por trás de problemas — diz Crespy. 

A ascensão dos partidos mais radicais na Europa costuma ser atribuída à crise financeira de 
2008 e à imigração. Para Crespy, porém, as causas são anteriores e vêm de mudanças 
“sociológicas e programáticas”. Em função da globalização e da integração europeia, a 
classe trabalhadora mudou desde a década de 1990, quando a social-democracia teve seu 
apogeu na Europa. Os partidos tradicionais não souberam adaptar o Estado de bem-estar 
social às novas necessidades. Muitos trataram de desmantelar o conceito. 

— Como manter o Estado de bem-estar social em meio à globalização, à competição 
fiscal, num mundo em que o capital é móvel? Além disso, a dimensão da identidade 
cultural cresceu muito com o aumento da imigração — diz Crespy. 

Tudo isso é ainda mais problemático, completa ela, porque diz respeito a temas que tocam 
diretamente em valores caros aos social-democratas. Afinal, um dos pilares da social-
democracia reside no pensamento de que o Estado deve atender a todos. O problema, 
segundo Crespy, é que cresceu o calor popular em torno de uma noção de “todos” 
reduzida à ideia de “só nós que aqui nascemos”. 

QUEDA DESDE OS ANOS 1990 

Para a pesquisadora Ania Skzypek, da Fundação para Estudos Progressistas da Europa, o 
avanço da extrema direita no continente está longe de declarar a morte da social-
democracia. Trata-se de um período de transição, que vai obrigar os partidos tradicionais a 
inovarem. Segundo ela, há bons exemplos a serem seguidos, como Espanha e Portugal. 

Skzypek também destaca o líder do Partido Trabalhista no Reino Unido, Jeremy Corbyn. 
Egresso da ala mais radical do partido, conquistou o apoio dos jovens. Sob sua liderança, a 
legenda obteve 40% dos votos nas eleições de 2017. Para o professor Tudor Nones, de 
Política Britânica de Oxford, Corbyn tem um apelo superficial entre a população jovem, 
atrás das oportunidades perdidas para a globalização, ao apresentar um discurso 
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anticapitalista. Para ele, a perda de espaço da social-democracia também passa pela 
chamada política de identidades. 

Em Portugal, onde a fórmula ainda parece funcionar, os social-democratas se mantêm no 
poder em coalizão com a extrema esquerda. 

— Portugal conseguiu um acordo que é novidade para o país e para a Europa. Isso é um 
seguro de vida contra o populismo — diz Adelino Maltez, do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 

Os partidos social-democratas, que governaram 12 dos então 15 países da União Europeia 
na década de 1990, estavam no poder em apenas cinco dos 25 Estados-membros em 
2006. 
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