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As eleições europeias de maio de 2014 têm sido vistas  
por analistas e media internacionais como um ponto 

de viragem na política europeia. Para além das mudanças 
formais que o Tratado de Lisboa trará para a realidade de 
um Parlamento Europeu (pe) reforçado, a crise económica 
e financeira que tem afetado fortemente os mais diversos 
estados‑membros da União Europeia (ue), no seu centro 
e periferia, acelerou um processo social de grande dis‑
tanciamento que tem vindo a decorrer entre as autorida‑
des europeias e os cidadãos que estas representam.  
A crescente coordenação política e económica incentivada 
nos corredores de Bruxelas trouxe para a arena mediática, 
por seu lado, um conjunto de instituições supranacionais 
que até recentemente eram vistas como inofensivas e até 
irrelevantes para o eleitorado. Apesar do fosso percecio‑
nado pela opinião pública, torna‑se cada vez mais difícil 
ignorar o impacto que a dimensão europeia exerce nos 
sistemas políticos nacionais1.
Neste contexto, também as mais diversas forças parti‑
dárias têm apostado num discurso que coloca o plano 
supranacional num lugar de maior destaque, com efei‑
tos que vão para lá da tradicional arena política nacio‑
nal. As crescentes ligações entre a cena política de cada 
Estado‑membro e os processos decisionais à escala 
europeia contribuíram também para um enriqueci‑
mento do debate na arena comunitária e para um 
aumento do interesse no palco mediático que as insti‑
tuições da ue constituem, em particular o pe. Essa 
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exposição adicional atraiu a atenção do mainstream par‑
tidário, mas também das franjas políticas. Ainda que 
as eleições europeias tenham sido por norma, e pela 
sua natureza, uma oportunidade para uma maior pro‑
jeção de alternativas menos visíveis nos espetros polí‑
ticos nacionais, a pujança com que os extremos 
partidários se têm apresentado ao eleitorado por força 
de uma conjuntura económica e social pouco favorável 
é tida como um fenómeno que trará mudanças ao fun‑
cionamento futuro das instituições europeias.
De entre tais forças políticas, a direita radical europeia 
tem sido uma das que apresenta maoir referência pelos 
analistas como a que mais pode contribuir para uma 
alteração no status quo do pe. O estudo desta corrente 

política tem sido alvo, nos últimos anos, de uma renovada atenção, após ter perma‑
necido durante muito tempo na sombra de outras análises sobre o pós‑industrialismo 
e o pós‑materialismo. Já na década de 1980 Scott Flanagan, em resposta a um artigo 
de Ronald Inglehart sobre os valores pós‑materialistas e o reposicionamento das 
clivagens, assinala que para além da nova corrente de esquerda que emerge do lado 
libertário do prisma, existe também uma nova direita que surge muitas vezes ignorada 
nas análises realizadas e que é, afinal, «tão não‑materialista como a Nova Esquerda»2. 
Tendo como base a perceção de que estes partidos são um produto do mundo pós‑
‑materialista3, a literatura tem considerado erróneo dotar esta nova direita radical de 
uma definição que os ligue expressamente às correntes fascistas e nazis que foram 
importantes em meados do século passado (e que continuam a existir nas suas formas 
renovadas)4. Trata‑se nestes casos de um tipo de partidos que, seja por força da carga 
negativa com que seriam confrontados ou simplesmente pela não identificação com os 
princípios reguladores do ideário fascista, têm vindo a renegar e a afastar esse legado 
com que muitas vezes são conotados5, tanto nos seus programas eleitorais como nos 
discursos que efetuam para a opinião pública, e da forma mais direta possível. De facto, 
Pippa Norris6 alerta que denominar estas forças de «neofascistas» não faria sentido 
desde logo porque muitas delas (começando pela Frente Nacional francesa) têm uma 
base de apoio distinta daquelas que suportavam os movimentos fascistas, negam qual‑
quer herança histórica dos movimentos nazis e não partilham muitas das ideias tradi‑
cionalmente associadas a essa ideologia.
Contudo, e se entre académicos se tornou relativamente consensual a distinção entre 
a atual direita radical e o fascismo de meados do século passado, o mesmo não acon‑
tece quanto à denominação utilizada para nos referirmos a tais partidos. Desde partidos 
«anti‑imigração» a partidos da «nova direita», passando pela designação de forças 
«antissistema», «nacional‑populistas», partidos «étnicos», «autoritários», «antigover‑
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namentais», «antipartidários», «ultranacionalistas», «neoliberais» ou simplesmente 
partidos «de protesto»7, todas estas denominações têm sido, de uma forma ou de outra, 
incluídas nas análises desenvolvidas pela Academia8. Ainda assim, as duas designações 
mais comuns, tanto na literatura como na comunicação social, serão a de «extrema‑
‑direita» e a de «direita radical». 
A variedade de movimentos que se colocam no extremo direito do espetro político 
encoraja‑nos, desta forma, a encontrar critérios apropriados que os distingam de 
acordo com o seu posicionamento na realidade sociopolítica – aceitando a conceção 
de que tal família política é formada por diferentes tipos de organizações. No sen‑
tido de consolidar o conceito, teremos em atenção, no contexto deste artigo, ele‑
mentos como o nível de formalidade e institucionalização dos partidos ou a sua 
postura quanto ao debate político tradicional. Partidos de direita radical, o objeto 
de estudo no presente âmbito, serão aqueles que beneficiam de um determinado 
nível de institucionalização e que formalmente se apresentam como forças políticas 
com vontade de competir eleitoralmente, aceitando as regras do jogo democrático 
(ainda que possam criticar alguns dos princípios da democracia liberal). Como 
resultado, rejeitarão igualmente qualquer atividade violenta como forma de impor 
os seus valores. Esta distinção segue, de resto, o entendimento do Tribunal Federal 
Alemão9, que vê os partidos de extrema‑direita como aqueles que adotam uma 
postura violenta, antidemocrática e anticonstitucional, contrapondo‑os à já referida 
direita radical10.
Um dos elementos que mais é relacionado com a direita radical é o caráter populista 
das suas propostas e declarações políticas. Também sobre o populismo se tornou 
difícil encontrar, na literatura, um consenso alargado em torno da sua definição: 
autores como Cas Mudde11 assumem o populismo como uma característica ideoló‑
gica que potencia e justifica o caráter de protesto destes partidos, o seu posiciona‑
mento antissistémico ou as críticas que desenvolvem à democracia liberal; outros, 
como Mény e Surel12, referem‑se ao populismo como «an empty shell which can be 
filled and made meaningful by whatever is poured into it». De facto, e como Mar‑
garet Canovan13 questiona, é duvidoso que se possa considerar que a retórica popu‑
lista provém de um projeto ideológico abrangente e assertivo, nem que seja pelo 
facto de que as posições populistas são por norma reativas, contestando outras 
propostas de fundo positivo. Reconhecendo‑se a sua capacidade de adaptação aos 
mais distintos contextos e propósitos, entender‑se‑á o populismo como um estilo 
de retórica política utilizado com o objetivo de mobilizar o eleitorado contra a 
estrutura de poder em vigor na sociedade e seus respetivos valores, pretendendo 
colocar a população comum como a nova base de legitimidade14. Por tais motivos 
não teremos em conta neste artigo movimentos como o 5 Estrelas italiano ou a 
Alternativa para a Alemanha, cuja localização no espetro não é consensual pela sua 
forte matriz populista. 
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Quadro 1 > Os partidos de direita radical no Parlamento Europeu15

País Partido Grupo político 
no PE16 Eleições 2009 2014 (projeção)

Áustria FPÖ NI 12,7% 23%

Bélgica
PP NI – 1,5%

VB NI 9,9% 5,2%

Bulgária NFSB EFD – 3,6%

Dinamarca DF EFD 15,3% 22,7%

Eslováquia SNS EFD 5,6% 3,9%

Finlândia Finns Party EFD 9,8% 19%

França FN NI 6,3% 20%

Grécia
Popular Orthodox 

Rally
EFD 7,2% –

Itália
Lega Nord EFD 10,2% 4,4%

Fratelli d’Italia NI – 3%

Holanda PVV NI 17% 17%

Letónia LNNK ECR 7,5% 12%

Lituânia TT EFD 11,9% 16%

Polónia United Poland EFD – 4%

Reino Unido UKIP EFD 16,6% 25,3%

Suécia SD NI 3,3% 7,7%

Fonte	das	projeções:	PollWatch (março de 2014).

O aumento dos estudos sobre este fenómeno poderá ser visto como algo despropor‑
cionado17, tendo em conta que em contexto nacional a maioria destes partidos não 
alcança sequer a barreira dos dez por cento do total de votos. Tal relevância tem surgido 
em resultado da projeção que diversos projetos desta natureza têm vindo a adquirir 
com o impacto da crise económica e financeira nos contextos nacionais, agudizada por 
uma crescente desconfiança dos eleitores nas instituições e atores democráticos. Perante 
o surgimento de um conjunto de alternativas políticas que questionam e colidem com 
o atual sistema europeu, a comunicação social tem dedicado um maior tempo de antena 
a cobrir o avanço destes partidos, que têm por seu lado tentado adequar o seu discurso 
a um segmento do eleitorado mais alargado e menos radicalizado. Será decerto realista, 
por estes motivos e pela própria natureza das eleições europeias, prever ganhos para a 
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direita radical no ato eleitoral que se avizinha. Contudo, aquilo que é visto por alguns 
como um desenvolvimento relevante na política europeia, é na realidade um fenómeno 
que tem convivido com as instituições europeias desde a década de 1980, com níveis 
variados de visibilidade e obstáculos idiossincráticos que importa não ignorar. 

DESAFIOS	DO	PASSADO,	LIÇÕES	PARA	O	FUTURO?

A existência de um grupo político de direita radical recua a 1984, quando pela mão da 
Frente Nacional francesa (fn), do Movimento Sociale Italiano (msi) e do grego epen 
é constituída a primeira colaboração de partidos desta ideologia oficialmente reconhe‑
cida em contexto europeu, sob a designação de Group of the European Right (ger). 
Desde então, e até aos dias de hoje, diversas têm sido as iniciativas dentro e fora do pe 
que passaram por encorajar a construção de pontes entre os diversos movimentos e 
partidos deste campo ideológico. Porém, nenhuma delas resultou numa base de coo‑
peração duradoura. 
Alguns dos motivos são decorrentes da grande instabilidade eleitoral que a maioria destas 
forças políticas enfrenta durante o seu percurso político, e da forma como a conjuntura 
social e económica afeta os seus resultados nas urnas. Por força destes fatores, as regras 
que reconhecem oficialmente os grupos políticos no pe são historicamente o grande inimigo 
externo da direita radical: na grande maioria dos casos, a dissolução dessas efémeras pla‑
taformas de colaboração deve‑se oficialmente à impossibilidade de estas respeitarem as 
quotas mínimas necessárias por regulamento18. Por exemplo, a dissolução do ger após o 
ato eleitoral de 1989 foi consequência, em última instância, da perda de todos os mandatos 
conquistados pelo epen grego nas urnas cinco anos antes, algo que não viria a ser com‑
pensado pela entrada de outras forças partidárias. Em 2007, a adesão da Bulgária e da 
Roménia possibilita a criação de uma nova plataforma através da importante contribuição 
dos eurodeputados desses dois países e, mais 
uma vez, do dinamismo da fn francesa19. No 
entanto, o grupo Identity, Tradition, Sove‑
reignty (its) viria a durar somente dez meses, 
depois de o contingente romeno (o mais 
relevante da plataforma em conjunto com o 
francês) se ter retirado na sequência de decla‑
rações alegadamente racistas e insultuosas 
por parte de Alessandra Mussolini, colega 
de grupo eleita pela Alternativa Sociale ita‑
liana. Tal cisão levou a que o its deixasse de 
alcançar o número mínimo de membros no pe para que fosse oficialmente considerado 
um grupo político20.
O facto de a direita radical ter, em termos de eurodeputados, estado sempre imediata‑
mente acima ou abaixo das quotas definidas pelos regulamentos influenciou de modo 
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relevante a sua maior ou menor visibilidade no Parlamento, algo que se viria a refletir 
no impacto efetivo da presença destes eurodeputados nos trabalhos do pe. No entanto, 
nem sempre essa irrelevância se deve a fatores externos. De facto, a curta duração das 
plataformas de entendimento destes partidos teria sido igualmente motivada, como se 
pôde notar num dos casos referidos anteriormente, por uma considerável instabilidade 
interna que estes grupos sentem de forma particular. O sentimento de desconfiança e 
a falta de coesão interna têm sido elementos constantes nos projetos dinamizados pela 
direita radical para assegurar uma intervenção mais efetiva nos trabalhos do pe. 
A dissolução do ger no final da década de 1980, já mencionada, terá ficado informal‑
mente ligada à impossibilidade de o msi italiano, um dos seus fundadores, de trabalhar 
com o Partido Republicano alemão (pr) – que elegera eurodeputados pela primeira vez – 
devido a discordâncias insolúveis relacionadas com questões territoriais na região do 
Tirol. O facto de os eurodeputados alemães não terem integrado as fileiras do ger 
levou a que este fosse dissolvido. No entanto, um outro grupo político viria a ser criado 
de imediato nesse mesmo ano, denominado Technical Group of the European Right 
(tger). Na realidade, tal formação não seria mais do que uma maneira de afastar o 
partido italiano a favor da força política alemã, que se juntaria assim à fn francesa e a 
mais um conjunto de eurodeputados dispersos na nova plataforma. O tger viria a 
dissolver‑se em 1994 depois de o pr alemão ter perdido a totalidade dos mandatos que 
obtivera cinco anos antes.
Jogos de bastidores e desconfiança política contribuíram assim ativamente para o insu‑
cesso da direita radical em alcançar a existência de um grupo político ativo e interveniente. 
Na década de 1990, perante a impossibilidade de criar uma nova plataforma no interior 
do pe devido ao número insuficiente de eurodeputados, o líder da fn francesa, Jean Marie 
Le Pen, tenta criar um proto‑europartido de nome Euronat, para o qual convidou o pr 
alemão e a Alleanza Nazionale (sucessora do msi italiano). O primeiro partido recusou 
participar oficialmente nesse novo projeto, o segundo relembrou o insucesso da colabo‑
ração entre a fn e o msi na década anterior como razão para recusar o convite de Le Pen. 
Diversos outros partidos foram igualmente convidados, tendo os mais relevantes recusado 
participar nessa plataforma europeia. Tal decisão esconde duas outras razões para o 
insucesso da direita radical em contexto europeu: a imagem externa destes partidos junto 
do eleitorado e as suas idiossincrasias enquanto estruturas organizativas. 
A direita radical, enquanto campo ideológico, tem‑se debatido com a indecisão funda‑
mental que opõe o desenvolvimento de uma retórica antissistémica a uma imagem de 
credibilidade que a posicione mais favoravelmente na arena política nacional e possi‑
bilite o acesso a postos de poder e a lugares nas assembleias nacionais, que lhes abrirá 
por sua vez caminho a mais recursos e exposição pública21. A recusa repetida de alguns 
partidos europeus em colaborar neste tipo de projetos por receio de que essa ação 
prejudicasse a sua imagem resulta de uma particular dificuldade que estas forças polí‑
ticas sentem em conciliar a estratégia nacional de crescimento político com os custos 
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inerentes à cooperação com outras formações europeias menos integradas no debate 
político tradicional. Será de notar que ao lado da fn francesa foi inexistente a presença 
de partidos como o fpö austríaco22 ou o Partido do Povo dinamarquês, partidos ativos 
no pe e influentes no contexto nacional, integrados de forma completa no debate polí‑
tico tradicional ao lado das restantes forças políticas do espetro e que optaram sempre 
por integrar outros projetos eurocéticos. Facilmente se verificará que a fn trabalhou 
em geral, com assinaláveis exceções, ao lado de formações políticas mais residuais nos 
seus países de origem. A carga negativa que a imagem da fn tem vindo a suportar ao 
longo da sua história junto do mainstream 
político no continente europeu dificultou 
os contactos deste partido com forças polí‑
ticas que estariam próximas do seu perfil 
ideológico mas que usufruíam de uma 
possibilidade real de chegar a cargos de 
poder (nos seus parlamentos ou mesmo 
em fórmulas governativas). Ainda assim, 
o partido francês afirmou‑se ao longo das 
décadas como o principal motor de grande 
parte das plataformas de entendimento no extremo direito do espetro, espelhando a 
estabilidade e a solidez organizativas daquela que é, historicamente, uma das mais 
duradouras e influentes organizações deste quadrante político no continente europeu23,24. 
De assinalar, em particular, o apoio financeiro e técnico que a fn terá fornecido, em 
contexto de eleições nacionais, a várias forças políticas europeias com estruturas par‑
tidárias mais débeis25.
Essa solidez estrutural é algo pouco comum na direita radical europeia. O processo de 
institucionalização num plano nacional é, por si só, um período difícil do percurso 
destes partidos, especialmente vulneráveis a cisões e expostos à existência de diferentes 
fações internas que podem de forma realista imobilizar toda a estrutura. A literatura 
tem reconhecido em tais formações políticas a existência de um conjunto muito distinto 
de grupos de militantes – dos mais moderados aos mais violentos e extremistas, pas‑
sando por aqueles que se aproveitam politicamente do sucesso conjuntural destes 
partidos26. O nível de coesão interna, desafio fundamental para a direita radical, irá 
determinar a sua capacidade e eficácia em atrair mais votos: do ponto de vista do elei‑
tor, não seria racional votar numa alternativa cuja coesão e estabilidade são questioná‑
veis27. A estas dificuldades juntam‑se obstáculos adicionais impostos frequentemente 
por uma arena partidária pouco recetiva à existência de tais partidos. A presença de 
Jean Marie Le Pen à frente dos projetos de cooperação europeia desde a década de 1980 
é como tal previsível, dados os recursos humanos e financeiros que o seu partido tinha 
à sua disposição, ímpares num contexto de grande instabilidade estrutural das restan‑
tes forças de direita radical.

A CARGA NEGATIVA QUE A IMAGEM DA FN TEM 

VINDO A SUPORTAR AO LONGO DA SUA HISTÓRIA 

JUNTO DO MAINSTREAM POLÍTICO NO CONTINENTE 
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PARTIDO COM FORÇAS POLÍTICAS QUE ESTARIAM 

PRÓXIMAS DO SEU PERFIL IDEOLÓGICO MAS QUE 

USUFRUÍAM DE UMA POSSIBILIDADE REAL DE 

CHEGAR A CARGOS DE PODER.
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As fragilidades internas destes partidos transpareceram nas dificuldades de construção 
de uma plataforma europeia de entendimentos, que ficaram assim reféns de projetos 
pessoais de ascensão política. Comum aos partidos de direita radical um pouco por 
todo o continente europeu é a forte incidência de líderes carismáticos28,29, e tal carac‑
terística estrutural viria a influenciar consideravelmente os destinos das iniciativas num 
plano supranacional. Personalidades políticas como o austríaco Jörg Haider, o italiano 
Gianfranco Fini e os franceses Bruno Gollnisch e Jean Marie Le Pen foram os mentores 
dos principais projetos que surgiram ao longo dos anos, mas curiosamente nunca se 
cruzaram ou convergiram numa mesma frente. Poderemos desta forma concluir que 
todas as plataformas de cooperação que foram emergindo nas últimas três décadas não 
passaram, por ventura, de projetos pessoais que visariam a consolidação de posições 
e a autonomeação enquanto figura de proa de uma nova realidade supranacional.  
O choque de personalidades, em conjunto com o já referido marketing político, terão 
afastado as principais personalidades da direita radical europeia da possibilidade de se 
sentarem numa mesma cúpula dirigente ao longo dos anos.
Ainda que diversos projetos tenham sido criados e desenvolvidos, durante um maior 
ou menor espaço de tempo – e por vezes antagonizando‑se numa luta pelo título de 
legítimos representantes deste quadrante político –, o perfil de tais iniciativas tem 
demonstrado nos últimos anos uma grande proximidade ideológica. O tom eurocético 
do discurso e programa políticos afasta‑se do perfil entusiasta com que a direita radi‑
cal se apresentou nos anos 1980, quando defendia a integração (e militarização) euro‑
peia como contraponto ao perigo soviético, onde se incluía a aproximação a uma Europa 
do Sul empobrecida. O fim da Guerra Fria e principalmente a assinatura do Tratado de 
Maastricht acompanham uma retórica crescentemente eurocética, que se caracteriza 
até aos dias de hoje pela recusa na criação e centralização do poder num super‑Estado 
europeu, o respeito e a defesa da soberania dos estados nacionais e da primazia do 
voto direto do eleitorado sobre as estruturas burocráticas, a proteção da Europa contra 
ameaças externas (onde incluem o imperialismo socioeconómico e religioso), a ajuda 
aos países em desenvolvimento como forma de combater o fluxo imigratório e o incen‑
tivo a políticas que apoiem as famílias e os valores tradicionais e invertam o défice 
demográfico.
Ideologicamente, as posições políticas da direita radical são em grande medida uma 
adaptação daquilo que já defendem em contexto nacional, que não deixará de ser o seu 
habitat natural. Enquanto o ideário fascista acreditava no conceito de supremacia racial, 
tal noção não recolheu aceitação por parte dos atuais partidos da direita radical, porque 
não defendem que as nações sejam geneticamente determinadas. Assim, em vez de 
superiores ou inferiores, as nações são apenas diferentes, devendo viver cada uma no 
seu território sem intervenção exterior30. Cas Mudde aprofunda um pouco mais esta 
conceção com a noção de nativismo «enquanto ideologia, de acordo com a qual os 
estados devem ser habitados exclusivamente por membros do grupo nativo (‘a nação’) 
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e os elementos não‑nativos (pessoas e ideias) são, essencialmente, uma ameaça aos 
estados‑nação homogéneos»31. Esta posição ajudará a compreender o posicionamento 
relativo da direita radical no projeto europeu e o contexto das suas propostas quanto 
à política migratória. De resto, esta dicotomia fundamental entre o «Nós» e o «Outro» 
estará na base da maioria das suas posições políticas.

DIREITA	RADICAL	E	O	ESFORÇO	DE	COOPERAÇÃO:	SUCESSO	CONTRANATURA?

Tendo em consideração os importantes desafios que a direita radical enfrentou ao longo 
das décadas de modo a conseguir alguma forma de cooperação no contexto das insti‑
tuições europeias, será pertinente questionarmo‑nos sobre a realidade das perspetivas 
de sucesso que diversos analistas têm antevido para o projeto que tais forças políticas 
têm desenvolvido no contexto das próximas eleições europeias. O que tem 2014 de 
diferente? O que mudou?
Inevitavelmente, a relevância eleitoral que algumas sondagens atribuem à direita radical 
nas próximas eleições em alguns dos estados‑membros mais populosos deixa antever 
um aumento do número de eurodeputados 
provenientes de formações no extremo 
direito do espetro. A conjuntura social e 
económica difícil que se apresenta aos elei‑
tores, a inexistência de alternativas fortes e 
credíveis no mainstream político (após um 
movimento de convergência ao centro), a 
tradicional utilização deste ato eleitoral 
como forma de punir os partidos do arco 
governativo32 e o uso frequente de ferramentas populistas por parte das lideranças da 
direita radical criaram um clima favorável ao alargamento da base de apoio dos partidos 
em análise. Contudo, poderemos também considerar elementos internos aos próprios 
partidos como igualmente importantes para justificar a sua relevância eleitoral, nomea‑
damente o seu grau de institucionalização nos respetivos sistemas partidários nacionais. 
Daí que não esteja prevista a ascensão eleitoral deste tipo de partidos em países como 
Portugal, Espanha ou Eslovénia, particularmente afetados pela recente crise económica, 
ao contrário do que provavelmente acontecerá em outros estados‑membros, como a 
França, a Holanda, a Áustria e a Dinamarca, onde a presença relevante de partidos da 
direita radical tem sido contínua durante as últimas décadas.
Será ainda de notar que as caras da direita radical não são, agora, as mesmas que 
impulsionaram no passado, e sem sucesso, projetos desta natureza. Jörg Haider já não 
lidera o austríaco fpö33, Jean Marie Le Pen já não lidera a fn francesa. Ambos os par‑
tidos encontram‑se bem posicionados nas intenções de voto para as próximas eleições 
europeias nos respetivos países. De certa forma, a direita radical adquiriu nos últimos 
anos uma maior capacidade de ser aceite pela opinião pública como uma alternativa 
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séria, através de um esforço de credibilização da sua imagem externa34 (e em alguma 
medida através de uma maior moderação discursiva). A recente mediatização de uma 
nova iniciativa de cooperação europeia, impulsionada pelos líderes da fn e do pvv 
holandês, Marine Le Pen e Geert Wilders, poderá ser vista como uma nova tentativa de 
demonstrar que o discurso antissistémico não implica o isolamento destas forças polí‑
ticas e que existe uma corrente comum a diversos estados‑membros que se coloca 
contra um status quo cada vez mais desacreditado do ponto de vista do eleitorado.
Uma maior exposição mediática permitiu igualmente a este quadrante político impor 
a sua agenda política perante a inação e cumplicidade das principais famílias políticas 
europeias. Facilmente se notará que os principais temas que têm antecedido a campa‑
nha para as eleições europeias – a reforma das instituições europeias e a questão migra‑
tória – são ambas pontos fundamentais do discurso político das lideranças de direita 
radical. Exemplos claros poder‑se‑ão verificar nos debates nacionais de países como o 
Reino Unido, a França, a Alemanha, e mesmo a Suíça que, não integrando a ue, incen‑
diou o discurso sobre a migração e a liberdade de movimento através dos resultados 
de um referendo sobre o tema realizado em fevereiro de 2014. Diversos partidos con‑
servadores têm‑se limitado a reagir às iniciativas e declarações políticas com que a 
direita radical ilustra a sua crescente presença nos media internacionais, transferindo 
para esta o lugar de proa na discussão política. Da mesma forma, a direita tradicional 
tem adotado, de forma conjuntural e com graus diversos de sucesso, posições que se 
aproximam das principais bandeiras eleitorais da direita radical, numa tentativa de 
impedir a fuga do eleitorado para uma alternativa que não esteja conotada com o sistema 
em vigor.
Ainda assim, diversos desafios poder‑se‑ão perspetivar no horizonte da direita radical 
europeia, mesmo que consigam alcançar, no seu todo, um resultado mais relevante nas 
urnas do que em atos eleitorais anteriores.
O primeiro será a criação de facto de um grupo político que preencha os requisitos 
mínimos para que seja reconhecido pelo pe como tal. Dado que a existência oficial de 
um grupo político permite a obtenção de subvenções e tempo de intervenção no ple‑
nário, para além de lugares nas comissões, este será um passo lógico e importante se 
estes partidos quiserem influenciar de forma efetiva os trabalhos das instituições euro‑
peias. Ainda que seja realista prever um aumento do número de eurodeputados, não é 
garantido que a iniciativa Le Pen/Wilders consiga representantes de pelo menos sete 
estados‑membros35.
A estabilidade e coesão do grupo político é outro elemento que poderá constituir um 
desafio para a atividade da direita radical no contexto do pe. Como já anteriormente 
referido, as estruturas organizativas de direita radical, em contexto nacional, são par‑
ticularmente afetadas por cisões e fações que se criam no seu interior, e ainda mais se 
se verificar a ausência de uma liderança clara e consensual. No plano supranacional, 
as análises existentes apontam para níveis mais reduzidos de coesão interna dos grupos 
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políticos que têm estado até ao momento mais próximos da direita radical, quando 
comparados com os restantes grupos políticos com assento parlamentar36. Assim sendo, 
no contexto geral, enquanto que o pe é caracterizado por níveis elevados de coesão no 
interior dos grupos políticos, o mesmo não se verifica no European of Freedom and 
Democracy (efd), grupo mais à direita atualmente representado no pe. A grande varia‑
ção ideológica dos partidos que compõem esse grupo, assim como os traços naciona‑
listas que abundam nos seus respetivos perfis, serão certamente elementos a ter em 
consideração numa tentativa de justificar tais diferenças. O voto torna‑se nestes casos 
mais disperso e a capacidade de afirmação do grupo político tende a reduzir‑se, assim 
como o interesse individual de cada membro adquire maior relevância, algo que levará a 
um maior potencial de crispação. Tendo em conta as características particulares da direita 
radical já referidas, tanto em contexto nacional como a nível europeu, existe possibilidade 
real de que um cenário semelhante se reproduzisse em novas plataformas de cooperação.
Ainda que o esforço de relativizar as diferenças e convergir num conjunto de críticas à 
ue possa surtir efeitos no imediato, a história da direita radical europeia já demonstrou 
a volatilidade e a dificuldade que este tipo 
de plataformas encontra para garantir esta‑
bilidade e continuidade na sua atividade. 
Ficou já demonstrado que questões terri‑
toriais e étnicas são realisticamente temas 
que podem provocar tensões internas no 
contexto deste campo político, em parti‑
cular se aos partidos da Europa Ocidental 
se juntarem forças políticas da Europa 
Central e de Leste, regiões onde velhas 
feridas identitárias não se encontram ainda saradas por completo. E ainda que concor‑
dem nas premissas gerais de questões centrais como o projeto europeu ou os fluxos 
migratórios, o grau de radicalismo entre partidos é consideravelmente variado. Enquanto 
algumas formações defendem, por exemplo, a saída dos seus respetivos países da ue 
(como a fn francesa, o pvv holandês ou o ukip britânico), outros pretendem somente 
reformá‑la (caso do fpÖ austríaco ou do vb belga); enquanto alguns defendem uma 
relação transatlântica sólida com os Estados Unidos (pvv e ukip), outros são histori‑
camente contra a dominação norte‑americana (fn e Lega Nord italiana). Mesmo em 
questões socioeconómicas relativas ao Estado‑Providência ou incidência de tributações 
as diferenças são relevantes, embora em todos os casos tais partidos coloquem como 
prioridade o interesse nacional em relação ao princípio da solidariedade europeia37.
Por outro lado, nem sempre essa instabilidade parte somente do interior das estruturas 
em questão. De facto, a existência de outras correntes políticas no pe que se aproximam 
ideologicamente da direita radical tem contribuído igualmente para uma grande inde‑
finição no extremo direito do espetro. Desde a década de 1980 que outros grupos ocu‑
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pam uma zona ténue de fronteira entre os conservadores e a direita radical – ainda que 
ideologicamente se aproximem desta, por razões de imagem ou de liderança optam 
por não colaborar com um grupo que transporta tradicionalmente uma maior carga 
negativa junto da opinião pública. Nestas plataformas participaram ao longo do tempo 
partidos como o ukip britânico, o partido Lei e Justiça polaco e o Partido do Povo 
dinamarquês, mas também forças centristas como Fianna Fáil irlandês e o cds-pp 
português durante a sua era mais eurocética, nos anos 1990. Tais plataformas – que à 
semelhança das iniciativas de direita radical também se foram alterando em termos de 
denominação e composição – representavam uma forma de os partidos que as compu‑
nham terem acesso às regalias dos grupos políticos oficialmente reconhecidos, mas 
eram também iniciativas particularmente heterogéneas. Na sua maioria, tais grupos 
políticos têm sido constituídos por partidos que, consoante os seus contextos nacionais, 
navegam entre a direita tradicional e o extremo direito do espetro. No último mandato 
do pe, poderemos considerar nesta categoria o já referido efd, mas também o European 
Conservatives and Reformists (ecr), de que fazem parte o Partido Conservador britânico 
e o polaco Lei e Justiça de Jarosĺaw Kaczyński.
A criação de um novo grupo político de direita radical, liderado por Marine Le Pen e 
Geert Wilders, poderá por ventura trazer consequências para os grupos de si mais 
próximos e que já possuem assento no pe, nomeadamente através de um possível 
esvaziamento dos mesmos. O efd, que é atualmente composto por 34 eurodeputados, 
poderá ser particularmente afetado: ainda que o ukip britânico e o Partido do Povo 
dinamarquês (geralmente vistos como pertencendo à direita radical) já tenham recusado 
publicamente vir a aderir à iniciativa liderada por Le Pen e Wilders, outros como a Lega 
Nord italiana poderão sair para se juntar à nova formação38. A sobrevivência do efd 
poderia, em teoria, ficar refém das delegações britânica e dinamarquesa, para além de 
alguns eurodeputados que pertencem ao grupo a título individual.
A competição entre diversos projetos políticos no interior do pe conotados com o 
extremo direito do espetro político, nomeadamente através da angariação de membros 
mas também na procura de protagonismo mediático, poderá provocar uma maior 
crispação entre forças que estão ideologicamente próximas na sua crítica ao projeto 
europeu, o que por sua vez levará ao enfraquecimento da sua posição junto das demais 
forças políticas. Tendo em conta a crescente atenção que os órgãos de comunicação 
têm concedido à direita radical, o perfil das lideranças carismáticas poderá mais uma 
vez afetar negativamente a construção de pontes de cooperação. Perante a recusa do 
líder do britânico ukip, Nigel Farage, em aceitar o repto de Marine Le Pen para que 
integrasse a nova plataforma, a líder da fn francesa alegou que por detrás de tal deci‑
são se encontraria o desconforto do britânico em vê‑la afirmar‑se como líder da corrente 
eurocética, ensombrando o protagonismo de que Nigel Farage tem beneficiado no 
contexto europeu39, com repercussões também no eleitorado do Reino Unido. Por outro 
lado, mesmo de entre as forças que já decidiram ou mostraram abertura para integrar 
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o novo grupo de direita radical, a liderança e protagonismo da fn poderá causar mal‑
‑estar aos militantes dos demais partidos que, como referido anteriormente, são de 
índole diversa. Ainda que existam esforços de convergência, o pvv e em especial o fp 
possuem imagens internas e interesses específicos que importará manter longe da 
liderança de Le Pen. O processo de formação de um grupo político significa um esforço 
de convergência e de vontades que se torna ainda maior devido à natureza deste tipo 
de partidos. A credibilização da imagem externa que se encontra em curso obriga a um 
maior cuidado com declarações públicas, mas também com possíveis acordos no âmbito 
desta cooperação europeia – a título de exemplo estará o afastamento que a fn tem 
promovido em relação a forças com ligações ao extremismo e fascismo de direita, como 
é o caso do Jobbik húngaro e do Golden Dawn grego. 
Tal processo de distanciamento havia começado assim que Marine Le Pen substituiu o 
seu pai na liderança do partido francês em 2011. Recorrendo às mesmas técnicas popu‑
listas que o seu antecessor, Marine Le Pen desde logo porém se preocupou em mostrar 
ao eleitorado uma maior moderação discursiva e uma quebra com o estilo inflamado 
do fundador da fn. Aliou‑se a intelectuais de direita para revestir essa aparente mode‑
ração de firmeza teórica, nomeadamente na abordagem ao tema da imigração e na 
expansão da sua base programática, ainda que continuassem visíveis ligações prévias 
ao poujadismo e ao republicanismo40,41. Essa mudança de estratégia por si impulsionada 
foi posteriormente secundada por elementos relacionados com a vida política francesa, 
como a grande instabilidade social e económica verificada e a impopularidade do então 
Presidente Nicolas Sarkozy, que tentava simultaneamente apoderar‑se de temas que 
pertenciam tradicionalmente à fn42. O pro‑
cesso resultou numa progressiva aceitação 
deste partido na cena política e o fim da 
sua condição enquanto pária do sistema 
partidário43.
Jean Marie Le Pen foi o responsável pela 
durabilidade e sucesso do processo de 
institucionalização do partido que fun‑
dara – algo pouco comum para a direita 
radical – mas as suas posições mais extre‑
madas (incluindo uma linguagem inflamada e mensagens de origem racista44) afe‑
taram a sua credibilidade e encontraram na Europa, por sua vez, interlocutores que 
os académicos colocam para lá da direita radical45. Em 2009, tornou‑se o mentor de 
um novo europartido, a Alliance of European National Movements (aenm), que sob 
a liderança do seu número dois, Bruno Gollnisch, pressuporia a criação de um grupo 
político no interior do pe após as eleições de 2014. Dessa plataforma fazem atual‑
mente parte forças como o Jobbik húngaro, o britânico bnp e o português pnr, entre 
outros. Marine Le Pen aderiu por sua vez, a título individual, a um outro projeto 
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político supranacional, o European Alliance for Freedom (eaf) – que serve de base 
partidária para a nova iniciativa promovida em conjunto com Geert Wilders. Após 
um período de indefinição, em que a fn se encontrava representada em dois euro‑
partidos distintos, e naquilo que poderá ser visto como uma demonstração de  
afirmação política, Marine Le Pen terá ordenado ao seu pai e a Bruno Gollnisch – 
contra quem tinha concorrido à liderança da fn em 2011 – que abandonassem a 
aenm e se juntassem a si na eaf. Como forma de garantir a inexistência de ambi‑
guidades que pudessem colocar em causa o exercício de limpeza de imagem, o eaf 
decidiu igualmente bloquear qualquer tentativa de adesão de partidos extremistas à 
referida plataforma.
Apesar destes esforços de moderação, um novo grupo político de direita radical poderá 
igualmente enfrentar a oposição dos demais grupos presentes no pe. Em contexto 
nacional, são vários os exemplos de sistemas partidários em que o mainstream político 
relegou os partidos em questão para as margens do debate político, geralmente atra‑
vés do denominado cordon sanitaire, ou seja, a rejeição de qualquer acordo ou coope‑
ração de modo a forçar um dado partido a ser totalmente marginalizado dos 
processos políticos mais relevantes. Em contexto europeu, tal aconteceu já ao its  
– efémero grupo político de direita radical liderado pela fn em 2007 – quando os 
restantes eurodeputados conseguiram excluir os membros dessa plataforma dos 
lugares relevantes das comissões do pe. Ainda que formalmente o pe não tenha con‑
seguido impedir que o its obtivesse acesso a subvenções provenientes do seu orça‑
mento destinados à sua atividade diária, os eurodeputados conseguiram ultrapassar 
as regras que atribuem os lugares nas comissões de acordo com a dimensão dos 
grupos parlamentares (que daria ao its pelo menos duas vice‑presidências). A impor‑
tância dos lugares nas comissões prende‑se com a capacidade que as suas lideranças 
possuem de estabelecer a agenda dos trabalhos do pe46. Duas décadas antes, em julho 
de 1989, uma anomalia nos procedimentos do pe permitiu a Claude Autant‑Lara, 
eurodeputado eleito nas fileiras da fn, presidir à abertura da nova composição par‑
lamentar. Tal acontecimento levaria a que mais de metade dos restantes eurodepu‑
tados abandonasse o hemiciclo.

CONCLUSÕES

São desta forma diversos e complexos os desafios que a direita radical enfrenta na 
sequência das próximas eleições europeias. Ainda que consiga alcançar nas urnas um 
maior número de eurodeputados, tal feito não significará automaticamente uma maior 
influência no processo de decision-making, dada a ausência de direitos concedidos aos 
eurodeputados que não se encontram integrados em grupos políticos (isto é, que se 
encontram na categoria dos não-inscritos, como é tradicionalmente o caso da maioria 
dos representantes da direita radical). Tendo em conta as fragilidades estruturais 
daqueles que poderão ser os membros desta nova iniciativa, as subvenções europeias 
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e o palco mediático que o pe constitui poderão ser instrumentos importantes para 
combater a resistência que o eleitorado apresenta, ainda assim, à mensagem da direita 
radical um pouco por todo o continente europeu. Por outro lado, e ainda que o desen‑
volvimento estrutural dos europartidos 
continue numa fase embrionária47, o reco‑
nhecimento da sua importância por via 
dos tratados48 e de outros instrumentos 
levaram a direita radical europeia a emer‑
gir numa causa da qual é intrinsecamente 
crítica. As organizações supranacionais 
que congregam partidos de base nacional 
beneficiam atualmente de um conjunto de 
recursos humanos e financeiros dos quais não dispunham na década anterior, assim 
como de uma exposição pública mais consistente. A importância que o Tratado de 
Maastricht concedeu a uma arena partidária supranacional solidificou a relação entre 
partidos políticos e instituições europeias, ainda que a afirmação inscrita no Tratado 
não possua em si valor operacional49. O paradoxo poderá tornar‑se então evidente se 
o projeto europeu, com as suas inerentes fragilidades, se transformar na principal 
fonte de sucesso, estabilidade e futuro de tal campo político nos debates políticos 
nacionais e supranacionais.
Ainda assim, a arena eleitoral europeia sofreu já alterações desde que o mainstream 
político aceitou debater os temas que são centrais para a direita radical. Elisabeth Car‑
ter50 refere que a pressão exercida pela direita tradicional ao absorver temas que são os 
motores do discurso da direita radical produz uma reação contrária na opinião pública, 
dado que tal corrente política adquire uma autoridade e responsabilidade particulares 
sobre os mesmos. Efetivamente, os partidos que compõem o extremo direito do espe‑
tro político têm conseguido manter‑se no centro do debate político através dos temas 
que se tornaram os principais assuntos da pré‑campanha eleitoral. Para além disso, a 
forma como o mainstream político se comprometeu e convergiu, no seu conjunto, em 
relação às principais políticas económicas que têm acompanhado a crise social e eco‑
nómica vivida em muitos dos estados‑membros concedeu espaço político e eleitoral 
suficientes para que a direita radical desenvolvesse a sua retórica antissistémica, prati‑
cando simultaneamente um discurso mais moderado que procedesse a uma melhoria 
da sua imagem externa. 
Como tal, as eleições europeias foram já um momento de mudança na arena política, 
ainda que possivelmente não resulte em mudanças imediatas no processo decisional 
europeu. Mesmo que a direita radical não obtenha sucesso na criação de uma frente 
estável e ativa no interior do pe, conseguiu avançar de forma relevante no seu processo 
de rejuvenescimento e alargamento da sua base eleitoral. A centralidade que as decisões 
e instituições europeias adquiriram junto da opinião pública nos últimos anos levaram 

AINDA QUE O DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL 

DOS EUROPARTIDOS CONTINUE NUMA FASE 

EMBRIONÁRIA, O RECONHECIMENTO DA SUA 

IMPORTÂNCIA POR VIA DOS TRATADOS E DE 

OUTROS INSTRUMENTOS LEVARAM A DIREITA 

RADICAL EUROPEIA A EMERGIR NUMA CAUSA DA 

QUAL É INTRINSECAMENTE CRÍTICA.



RELAÇÕES INTERNACIONAIS  MARÇO : 2014  41   078

a que a exposição mediática dos principais líderes europeus da direita radical, em 
conjunto com a sua retórica antissistémica, atraísse a atenção de grupos mais alargados 
do eleitorado. Ainda que os resultados dessa incursão possam não ser totalmente visí‑
veis após as próximas eleições europeias, serão certamente relevantes, a médio e longo 
prazo, nos processos de institucionalização e implementação da direita radical nas 
respetivas arenas políticas nacionais.  
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