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Introdução 
 

A Nova Direita Francesa nasceu em 1968. Não é um movimento 

político, mas um think-tank e uma escola de pensamento. Por mais 

de trinta anos - em livros e periódicos, colóquios e conferências, 

seminários e escolas de verão, etc. -, tem tentado formular uma 

perspectiva metapolítica. 

 

Metapolítica não é política por outros meios. Não é uma 

"estratégia" para impor hegemonia intelectual, nem uma tentativa 

de desacreditar outras atitudes ou agendas possíveis. Baseia-se 

unicamente na premissa de que as ideias desempenham um papel 

fundamental na consciência coletiva e, mais amplamente, na 

história humana. Através de suas obras, Heráclito, Aristóteles, 

Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, 

Immanuel Kant, Adam Smith e Karl Marx desencadearam 

revoluções decisivas, cujos impactos ainda se fazem sentir hoje. A 

história é um resultado da vontade e ação humanas, mas sempre 

dentro do quadro de convicções, crenças e representações que 

fornecem significado e direção. O objetivo da Nova Direita 

Francesa é contribuir para a renovação dessas representações 

sócio-históricas. 

 

Agora mais ainda, este impulso metapolítico baseia-se numa 

reflexão sobre a evolução das sociedades ocidentais na perspectiva 

do século XXI. Por um lado, a crescente impotência dos partidos 

políticos, dos sindicatos, dos governos, das formas clássicas de 

conquista e do exercício do poder político e, por outro lado, a rápida 

obsolescência de todas as antíteses (em primeiro lugar, Esquerda e 

Direita) caracterizaram a modernidade. Além disso, há uma 

explosão sem precedentes de conhecimento, que se espalha sem 

consideração por suas consequências. Num mundo em que 

entidades fechadas dão lugar a redes interligadas com pontos de 

referência cada vez mais distorcidos, a ação metapolítica tenta, 

além das divisões políticas e através de uma nova síntese, renovar 

um modo transversal de pensamento e, em última análise, estudar 
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todas as áreas do conhecimento para propor uma visão de mundo 

coerente. Tal tem sido nosso objetivo por mais de trinta anos. 

 

Este manifesto resume tudo isso. A primeira parte (Conjunturas) 

fornece uma análise crítica do presente; a segunda parte 

(Fundações) esboça uma visão sobre o homem e o mundo. Ambos 

são inspirados por uma abordagem multidisciplinar que desafia a 

maioria das antíteses intelectuais atuais. Tribalismo e globalismo, 

nacionalismo e internacionalismo, liberalismo e marxismo, 

individualismo e coletivismo, progressismo e conservadorismo; se 

opõem uns aos outros com a mesma lógica complacente do meio 

excluído. Durante um século, essas oposições artificiais ocultaram 

o que é mais essencial: o tamanho absoluto de uma crise que exige 

uma renovação radical dos modos de pensamento, de decisão e de 

ação. Portanto, é inútil buscar essa renovação radical no que já foi 

escrito. No entanto, a Nova Direita Francesa tomou emprestadas 

ideias de várias fontes teóricas. Não hesitou em reapropriar o que 

parece valioso em todas as correntes de pensamento. Esta 

abordagem transversal tem provocado a ira dos guardiães do 

pensamento, preocupados em congelar as ortodoxias ideológicas, a 

fim de paralisar qualquer nova síntese ameaçadora. 

 

Desde o início, a Nova Direita Francesa reuniu pessoas 

interessadas em participar do desenvolvimento de uma 

comunidade. Na França, como noutros países, constitui uma 

comunidade de trabalho e de reflexão, cujos membros não são 

necessariamente intelectuais, mas todos interessados, de um modo 

ou de outro, na batalha das ideias. A terceira parte deste manifesto 

(Posições) toma posições sobre questões atuais, debates e o futuro 

dos povos e da civilização. 
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I. Conjunturas 
 

Em primeiro lugar, todo pensamento crítico tenta colocar a Era 

em que se desenvolve em perspectiva. O presente é um período 

crucial - um ponto de viragem ou um "interregno", caracterizado 

por uma grande crise: o fim da modernidade. 

 

1. O que é Modernidade? 
 

A modernidade designa o movimento político e filosófico dos 

últimos três séculos da história ocidental. Caracteriza-se 

principalmente por cinco processos convergentes: 

Individualização, através da destruição de velhas formas de vida 

comunitária; Massificação, através da adoção de comportamentos 

e estilos de vida padronizados; Dessacralização, através do 

deslocamento das grandes narrativas religiosas por uma 

interpretação científica do mundo; Racionalização, através da 

dominação da razão instrumental, do livre mercado e da eficiência 

técnica; Universalização, através de uma extensão planetária de um 

modelo de sociedade postulado implicitamente como a única 

possibilidade racional e, portanto, como superior. 

 

Este movimento tem raízes antigas. Em muitos aspectos, 

representa uma secularização de ideias e perspectivas emprestadas 

da metafísica cristã, que se espalhou para a vida secular seguida da 

rejeição de qualquer dimensão transcendente. Na verdade, 

encontramos no Cristianismo as sementes das grandes mutações 

que deram origem às ideologias seculares da primeira era pós-

revolucionária. O individualismo já estava presente na noção de 

salvação individual e de uma relação íntima e privilegiada entre um 

indivíduo e Deus que supera qualquer relação na Terra. O 

igualitarismo está enraizado na ideia de que a redenção está 

igualmente disponível para toda a humanidade, uma vez que todos 

são dotados de uma alma individual cujo valor absoluto é 

compartilhado por toda a humanidade. O progressismo nasce da 

ideia de que a história tem um começo absoluto e um fim 

necessário, que se desdobra globalmente de acordo com um plano 
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divino. Finalmente, o universalismo é a expressão natural de uma 

religião que pretende manifestar uma verdade revelada que, válida 

para todos os homens, convoca-os à conversão. A própria vida 

política moderna fundamenta-se em conceitos teológicos 

secularizados. Reduzido a uma opinião entre as demais, hoje o 

Cristianismo involuntariamente tornou-se a vítima do movimento 

que começou. Na história do Ocidente, tornou-se a religião da saída 

da religião. 

 

As várias escolas filosóficas simultâneas e muitas vezes 

contraditórias da modernidade concordam com uma questão: que 

existe uma solução única e universal para todos os problemas 

sociais, morais e políticos. Entende-se que a humanidade é a soma 

de indivíduos racionais que, por interesse próprio, convicção 

moral, comunhão ou mesmo medo, são chamados a realizar sua 

unidade na história. Nesta perspectiva, a diversidade do mundo se 

torna um obstáculo e tudo o que diferencia os homens é pensado 

como acidental ou contingente, ultrapassado ou mesmo perigoso. 

Na medida em que a modernidade não é apenas um corpo de ideias, 

mas também um modo de ação, tenta, por todos os meios 

disponíveis, arrancar indivíduos de suas comunidades individuais, 

sujeitando-os a um modo universal de associação. Na prática, o 

meio mais eficiente para fazer isso foi o mercado. 
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2. A Crise da Modernidade 

 
O imaginário da modernidade é dominado por desejos de 

liberdade e igualdade. Estes dois valores cardinais foram traídos. 

Retirados das comunidades que os protegiam e davam sentido e 

forma à sua existência, os indivíduos estão agora sujeitos a um 

mecanismo tão imenso de dominação e decisão que sua liberdade 

permanece puramente formal. Suportam o poder global do 

mercado, da tecnociência ou das comunicações sem jamais poder 

influenciar seu curso. A promessa de igualdade falhou em dois 

aspectos: o comunismo a traiu instalando os regimes totalitários 

mais assassinos da história; o capitalismo a banalizou legitimando 

as desigualdades sociais e econômicas mais odiosas em nome da 

igualdade. A modernidade proclama direitos sem, de modo algum, 

fornecer os meios para exercê-los. Exacerba todas as necessidades 

e cria continuamente novas, reservando o acesso a elas a uma 

pequena minoria, que alimenta a frustração e a raiva de todos os 

outros. Quanto à ideologia do progresso, que responde às 

expectativas humanas alimentando a promessa de um mundo em 

constante evolução, encontra-se em profunda crise. O futuro parece 

imprevisível, não mais oferecendo esperança, e aterrorizando 

quase todo mundo. Cada geração enfrenta um mundo diferente do 

que seus pais conheciam. Combinada com transformações 

aceleradas de estilos de vida e normas sociais (nomoi), esta 

novidade duradoura, baseada em desacreditar os pais e as velhas 

experiências, não produz felicidade, mas miséria. 

 

O "fim das ideologias" é uma expressão que designa a exaustão 

histórica das grandes narrativas mobilizadoras que se 

materializaram no liberalismo, no socialismo, no comunismo, no 

nacionalismo, no fascismo e, finalmente, no nazismo. O século XX 

assinalou a morte para a maioria dessas doutrinas, cujos resultados 

concretos foram o genocídio, a limpeza étnica e o assassinato em 

massa, as guerras entre as nações e a rivalidade permanente entre 

os indivíduos, as catástrofes ecológicas, o caos social e a perda de 

todos os pontos significativos de referência. A destruição do 
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mundo da vida1 em benefício da razão instrumental, do 

crescimento econômico e do desenvolvimento material resultou 

num empobrecimento sem precedentes do espírito e na 

generalização da ansiedade relacionada com a vivência de um 

presente sempre incerto, num mundo privado tanto do passado 

como do futuro. Assim, a modernidade deu à luz a civilização mais 

vazia que a humanidade já conheceu: a linguagem da publicidade 

tornou-se o paradigma de todo o discurso social; o primado do 

dinheiro impôs a onipresença das mercadorias; o homem foi 

transformado em objeto de troca num contexto de hedonismo 

médio; a tecnologia enlaçou o mundo da vida em uma rede de 

racionalismo - um mundo repleto de delinquência, violência e 

incivilidade, no qual o homem está em guerra consigo mesmo e 

contra todos, isto é, um mundo irreal de drogas, realidade virtual e 

esportes midiáticos, em que o campo é abandonado por subúrbios 

inviáveis e monstruosas megalópoles, onde o indivíduo solitário se 

funde em uma multidão anônima e hostil, enquanto as tradicionais 

relações sociais, políticas, culturais ou religiosas se tornam cada 

vez mais incertas e indiferenciadas. 

 

Esta crise geral é um sinal de que a modernidade está chegando 

ao seu fim, precisamente quando a utopia universalista que a 

estabeleceu está prestes a se tornar uma realidade sob a forma de 

globalização liberal. O fim do século XX marca o fim dos tempos 

modernos e o início de uma pós-modernidade caracterizada por 

uma série de novos temas: a preocupação com a ecologia, a 

preocupação com a qualidade de vida, o papel das "tribos" e das 

"redes", a reviravolta das comunidades, as políticas identitárias, a 

multiplicação dos conflitos intra e supra estatais, o retorno da 

violência social, o declínio das religiões estabelecidas, a crescente 

oposição ao elitismo social, etc. Não tendo nada novo a dizer e 

observando o crescente mal-estar das sociedades contemporâneas, 

os agentes da ideologia dominante são reduzidos aos discursos 

 
1 Mundo da vida (em alemão: Lebenswelt) é um termo da filosofia ligado principalmente com a 

fenomenologia de Edmund Husserl, que assim o define: 

“O “mundo-da-vida” é o terreno a partir do qual tais abstrações [da ciência] derivam, é o campo 

da própria intuição, o universo do que é intuível, ou ainda, um reino de evidências originárias, para 

o qual o cientista deveria se voltar para verificar a validade de suas idealizações, de suas teorias, 

posto que, a ciência interpreta e explica o que é dado imediatamente no “mundo-da-vida”. 
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montados e clichês tão comuns na mídia num mundo ameaçado de 

implosão - implosão, não explosão, porque a modernidade não será 

transcendida com o grande crepúsculo (versão secularizada da 

Segunda Vinda de Cristo), mas com o surgimento de milhares de 

auroras, ou seja, o nascimento de espaços soberanos liberados da 

dominação do moderno. A modernidade não será transcendida pelo 

retorno ao passado, mas por meio de certos valores pré-modernos 

numa dimensão decisivamente pós-moderna. É somente ao preço 

de tal reestruturação radical que a anomia e o niilismo 

contemporâneo serão exorcizados. 
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3. Liberalismo: O Principal Inimigo 
 

O liberalismo encarna a ideologia dominante da modernidade. 

Foi a primeira a aparecer e será a última a desaparecer. No começo, 

o pensamento liberal contrapôs uma economia autônoma à moral, 

à política e à sociedade em que antes fora incorporada. 

Posteriormente, transformou o valor comercial em essência de toda 

a vida comunitária. O advento do "primado da quantidade" 

assinalou essa transição da economia de mercado para as 

sociedades de mercado, isto é, a extensão das leis de troca 

comercial, governadas pela "mão invisível", a todas as esferas da 

existência. Por outro lado, o liberalismo também engendrou o 

individualismo moderno, ambos originados de uma falsa 

antropologia e da visão descritiva e normativa baseada no homem 

unidimensional, extraindo seus "direitos inalienáveis" de sua 

natureza essencialmente associal, continuamente tentando 

maximizar seu melhor interesse através da eliminação de qualquer 

consideração não quantificável e qualquer valor não relacionado ao 

cálculo racional. 

 

Este duplo impulso econômico e individualista é acompanhado 

por uma visão social darwiniana que, em última análise, reduz a 

vida social a uma competição generalizada, a uma nova versão de 

"guerra de todos contra todos" para selecionar o "melhor". Além 

do fato de que a competição "pura e perfeita" é um mito, uma vez 

que há sempre relações de poder, ela não diz absolutamente nada 

sobre o valor do que é escolhido: o que é melhor ou pior. A 

evolução seleciona aqueles mais aptos a sobreviver. Mas o homem 

não está satisfeito com a mera sobrevivência: ele ordenou sua vida 

numa hierarquia de valores sobre a qual os liberais afirmam 

permanecer neutros. 

 

No século XX, o caráter iníquo da dominação liberal gerou uma 

reação legítima: a aparição do movimento socialista. Sob a 

influência do marxismo, no entanto, este movimento tornou-se mal 

dirigido. Porém, apesar de sua hostilidade mútua, o liberalismo e o 

marxismo pertencem basicamente ao mesmo universo e são ambos 
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os herdeiros do pensamento iluminista: eles compartilham o 

mesmo individualismo, mesmo o mesmo igualitarismo universal, 

o mesmo racionalismo, a mesma supremacia da economia, a 

mesma ênfase sobre o valor emancipatório do trabalho, a mesma fé 

no progresso, a mesma ideia de um fim da história. Em quase todos 

os aspectos, o liberalismo realizou mais eficazmente certos 

objetivos que compartilha com o Marxismo: a erradicação das 

identidades coletivas e culturas tradicionais, o desencantamento do 

mundo e a universalização do sistema de produção. 

 

Os estragos do mercado também desencadearam a ascensão e 

fortalecimento do Estado de Bem-Estar Social. Ao longo da 

história, o mercado e o Estado têm aparecido em pé de igualdade, 

este último procurando sujeitar trocas intercomunais, não-

mercantis, previamente intangíveis, à lei do dinheiro, e transformar 

o espaço econômico homogêneo em uma ferramenta de seu poder. 

A dissolução dos laços comunitários, estimulada pela 

comercialização da vida social, exigiu o fortalecimento progressivo 

do Estado de Bem-Estar Social, responsável pela redistribuição 

necessária para mitigar as falências da solidariedade tradicional. 

Estas intervenções estatistas, longe de dificultarem o liberalismo, 

permitiram-lhe prosperar evitando uma explosão social, gerando 

assim a segurança e a estabilidade indispensáveis para as trocas 

comerciais. Em contrapartida, o Estado de Bem-Estar Social, que 

não é nada além de uma estrutura redistributiva abstrata, anônima 

e opaca, generalizou a irresponsabilidade, transformando os 

membros da sociedade em nada mais do que receptores de 

assistência pública, que não mais buscam derrubar o sistema 

liberal, porém apenas para prolongar a extensão indefinida dos 

direitos sem deveres. 

 

Por fim, o liberalismo nega a especificidade da política, a qual 

sempre implica arbitrariedade de decisões e pluralidade de 

objetivos. Deste ponto de vista, o termo "política liberal" parece ser 

uma contradição em termos. Buscando formar laços sociais com 

base numa teoria da escolha racional que reduz a cidadania à 

utilidade, ele acaba produzindo uma administração "científica" 

ideal da sociedade global conduzida por especialistas técnicos. O 
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Estado Liberal, quase sempre sinônimo de uma república de juízes, 

compromete-se com os objetivos paralelos de se abster de propor 

um modelo de vida adequado enquanto procura neutralizar os 

conflitos inerentes à diversidade da vida social ao seguir políticas 

destinadas a determinar, por procedimentos puramente jurídicos, o 

que é justo em detrimento do que é bom. A esfera pública se 

dissolve no privado, enquanto a democracia representativa é 

reduzida a um mercado em que a oferta se torna cada vez mais 

limitada (concentração de programas e convergência de políticas) 

e a procura cada vez menos motivada (abstenção). 

 

Na era da globalização, o liberalismo não se apresenta mais como 

uma ideologia, porém sim como um sistema global de produção e 

reprodução de homens e mercadorias, complementado pelo 

hipermodernismo dos direitos humanos. Em suas formas 

econômicas, políticas e morais, o liberalismo representa o bloco 

central das ideias de uma modernidade em curso final. Assim, ele 

é o principal obstáculo para qualquer coisa que procure superá-lo. 
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II. Fundações 
 

"Conhece-te a ti mesmo", disse o oráculo de Delfos. A chave para 

qualquer representação do mundo, para qualquer engajamento 

político, moral ou filosófico é, em primeiro lugar, uma 

antropologia, pela qual as atividades são realizadas através de 

certas ordens práticas, que representam a essência das relações dos 

povos entre si e com o mundo: política, economia, tecnologia e 

ética. 

 

1. Homem: Um Aspecto da Vida 
 

A modernidade negou qualquer natureza humana (a teoria da 

tábula rasa) ou, então, relacionou-a com atributos abstratos 

desconectados do mundo real e da experiência vivida. Como 

consequência dessa ruptura radical, surgiu o ideal de um "homem 

novo", infinitamente maleável através da transformação brutal e 

progressiva de seu ambiente. No século XX, esta utopia resultou 

no totalitarismo e nos campos de concentração. No mundo liberal, 

traduziu-se na crença supersticiosa do ambiente todo-poderoso, 

que gerou apenas decepções, em particular na esfera educacional: 

numa sociedade estruturada pela racionalidade abstrata, a 

capacidade cognitiva é o principal determinante do status social. 

 

O homem é primeiro e antes de tudo um animal. Ele existe como 

tal na ordem dos seres vivos, que é medida em centenas de milhões 

de anos. Se compararmos a história da vida orgânica a um dia (24 

horas), a espécie humana apareceu apenas nos últimos trinta 

segundos. O processo de humanização desenvolveu-se em milhares 

de milhares de gerações. Na medida em que a vida é gerada 

sobretudo através da transmissão de informações contidas em 

material genético, o homem não nasce como uma página em 

branco: cada indivíduo já possui as características gerais da 

espécie, às quais se acrescentam específicas predisposições 

hereditárias a determinadas aptidões particulares e modos de 

comportamento. O indivíduo não decide essa herança, que limita 
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sua autonomia e sua plasticidade, mas que também lhe permite 

resistir ao condicionamento político e social. 

 

Entretanto, o homem não é apenas um animal: o que é 

especificamente humano nele - consciência de sua própria 

consciência, pensamento abstrato, linguagem sintática, capacidade 

de simbolismo, aptidão para observação objetiva e julgamento de 

valor - não contradiz sua natureza, porém estende-a ao conferir-lhe 

uma identidade suplementar e única. Negar os determinantes 

biológicos do homem ou reduzi-los relegando suas características 

específicas à zoologia são duas ideias absurdas. A parte hereditária 

da humanidade constitui apenas a base da vida social e histórica: 

os instintos humanos não estão programados em seu objeto, isto é, 

o homem sempre tem liberdade para fazer escolhas, tanto morais 

como políticas, que naturalmente são limitadas apenas pela morte. 

O homem é um herdeiro, mas pode ordenar sua herança. Ele pode 

construir-se historicamente e culturalmente com base nos 

pressupostos de sua constituição biológica, que são suas limitações 

humanas. O que está além dessas limitações pode ser chamado de 

Deus, o Cosmos, o Nada ou o Ser. A questão do "porquê" já não 

faz sentido, porque o que está além das limitações humanas é, por 

definição, inconcebível. 

 

Assim, a Nova Direita propõe uma visão de um indivíduo bem 

equilibrado, levando em conta tanto as habilidades pessoais inatas, 

como as do ambiente social. Ela rejeita ideologias que enfatizam 

apenas um desses fatores, seja ele biológico, econômico ou 

mecânico. 
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2. Homem: Um Ser Enraizado, em Risco e em 

Aberto 
 

Por natureza, o homem não é nem bom nem mal, mas é capaz de 

ser um ou outro. Como um ser aberto e em risco, ele é sempre capaz 

de ir além de si mesmo ou rebaixar-se. O homem pode manter esta 

ameaça permanente à distância, construindo regras sociais e 

morais, bem como instituições e tradições, que fornecem uma base 

para a sua existência e dão sentidos e referências à sua vida. 

Definida como uma massa indiferenciada de indivíduos que a 

constitui, a "humanidade" designa uma categoria biológica (a 

espécie) ou uma categoria filosófica emanada do pensamento 

ocidental. Do ponto de vista sócio-histórico, não existe o Homem 

em si só, porque seu pertencimento à humanidade é sempre 

mediado por um pertencimento cultural particular. Esta observação 

não implica em qualquer relativismo. Todos os homens têm em 

comum a sua natureza humana, sem a qual não seriam capazes de 

compreender-se mutuamente, mas a sua participação comum na 

espécie sempre se expressa em um contexto singular. Eles 

compartilham as mesmas aspirações essenciais, que são sempre 

cristalizadas em diferentes formas de acordo com o tempo e o 

lugar. 

 

Nesse sentido, a humanidade é irredutivelmente plural: a 

diversidade faz parte de sua própria essência. Assim, a vida 

humana necessariamente está enraizada em um contexto 

determinado - que está acima da forma, mesmo que crítica, que os 

indivíduos e grupos definem o mundo - e esse contexto define tanto 

as suas aspirações, bem como suas metas: no mundo real apenas 

existem pessoas concretamente enraizadas. As diferenças 

biológicas são significativas apenas em referência aos traços 

sociais e culturais. No que diz respeito às diferenças entre culturas, 

elas não são nem o efeito de uma ilusão, nem características 

transitórias, contingentes ou secundárias. Todas as culturas têm seu 

próprio "centro de gravidade" (Johann Gottfried von Herder): 

culturas diferentes fornecem respostas diferentes a questões 

essenciais. É por isso que todas as tentativas de as unificar acabam 
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destruindo-as. O homem é enraizado pela natureza em sua cultura. 

Ele é um ser singular: ele sempre se situa na intersecção do 

universal (sua espécie) e o particular (cada cultura, cada época). 

Assim, a ideia de uma lei absoluta, universal e eterna que 

determina, em última instância, escolhas morais, religiosas ou 

políticas, parece infundada. Esta ideia é a base de todos os 

totalitarismos. 

 

As sociedades humanas são ao mesmo tempo conflituosas e 

cooperativas, sem que se possa eliminar uma destas características 

em benefício da outra. A crença irônica na possibilidade de 

eliminar esses antagonismos dentro de uma sociedade transparente 

e reconciliada não tem mais validade do que a visão 

hipercompetitiva (liberal, racista ou nacionalista) que transforma a 

vida em uma guerra perpétua entre indivíduos ou entre grupos. Se 

a agressividade é uma parte essencial da criatividade e do 

dinamismo da vida, a evolução também tem favorecido no homem 

a emergência de comportamentos cooperativos (altruístas) 

evidentes não só na esfera do parentesco genético. Por outro lado, 

grandes construções históricas só foram possíveis estabelecendo 

uma harmonia baseada no reconhecimento do bem comum, na 

reciprocidade dos direitos e deveres, na cooperação e na partilha. 

Nem pacífica nem beligerante, nem boa nem má, nem bela nem 

feia, a existência humana desdobra-se numa trágica tensão entre 

estes polos de atração e repulsão. 
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3. Sociedade: Um Corpo de Comunidades 
 

A existência humana é inseparável das comunidades e grupos 

sociais em que está inserida. A ideia de um primitivo "estado de 

natureza" em que os indivíduos autônomos poderiam ter coexistido 

é pura ficção: a sociedade não é o resultado de um contrato de 

homens tentando maximizar seus melhores interesses, mas de uma 

associação espontânea cuja forma mais antiga é, sem dúvida, a 

extensão da família. 

 

As comunidades nas quais cada sociedade está fundamentada são 

constituídas por uma rede complexa de corpos intermediários 

situados entre indivíduos, grupos de indivíduos e humanidade. 

Alguns são herdados (nativos), outros são escolhidos 

(cooperativos). A laço social - cuja autonomia nunca foi 

reconhecida pelos partidos da Velha Direita e que não deve ser 

confundida com a "sociedade civil" - é definida, primeiro e antes 

de tudo, como um modelo para ações individuais; e não como o 

efeito global dessas ações, repousando-se sobre o consenso 

compartilhado que é anterior a este modelo. O pertencimento ao 

coletivo não destrói a identidade individual; antes disso, ele é a sua 

base. Quando se abandona a sua comunidade de origem, 

geralmente é para se juntar a outra. Nativas ou cooperativas, todas 

as comunidades têm a reciprocidade como base. As comunidades 

são construídas e mantidas na certeza partilhada por cada um dos 

seus membros que tudo o que é exigido de cada se pode e deve ser 

também exigido de outros. Existe a reciprocidade vertical de 

direitos e deveres, contribuições e distribuições, obediência e 

assistência, e uma reciprocidade horizontal de dons, fraternidade, 

amizade e amor. A riqueza da vida social é proporcional à 

diversidade dos membros: esta diversidade é constantemente 

ameaçada por defeitos (conformidade, falta de diferenciação) ou 

excessos (secessão, atomização). 

 

A concepção holística, em que o todo excede a soma das partes 

e possui qualidades que nenhuma de suas partes individuais têm, 

foi derrotada pelo universalismo e individualismo modernos, que 
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associaram a comunidade às ideias de submissão à hierarquia, ao 

emaranhamento ou ao bairrismo. Este universalismo e 

individualismo têm sido implementados de duas maneiras: o 

contrato (política) e o mercado (economia). Contudo, na realidade, 

a modernidade não liberou o homem de seu pertencimento familiar 

original ou de apegos locais, tribais, corporativos ou religiosos. 

Somente o submeteu a outras restrições, que são mais severas, 

porque estão mais distantes, mais impessoais e mais exigentes: uma 

subjugação mecanicista, abstrata e homogênea substituiu os modos 

orgânicos multiformes. Ao tornar-se mais solitário, o homem 

também se tornou mais vulnerável e mais destituído. Ele se tornou 

desconectado do sentido, porque não pode mais identificar-se a um 

modelo, e porque não há mais nenhuma maneira para ele entender 

seu lugar no todo social.  O individualismo resultou na desfiliação, 

na separação, na desinstitucionalização (a família, por exemplo, 

não mais socializa) e na apropriação do vínculo social pelas 

burocracias estatistas. Em última análise, o grande projeto da 

emancipação moderna resultou apenas em alienação generalizada. 

Como as sociedades modernas tendem a reunir indivíduos que 

enxergam uns aos outros como estranhos, não tendo mais nenhuma 

confiança mútua, não podem imaginar uma relação social que não 

esteja sujeita a uma autoridade reguladora "neutra". As formas 

puras são a troca (um sistema de mercado do governo do mais forte) 

e a submissão (o sistema totalitário de obediência ao estado todo-

poderoso). A forma mista que agora prevalece é uma proliferação 

de regras jurídicas abstratas que gradualmente se cruzam em todas 

as áreas da existência, através das quais as relações com os outros 

são permanentemente controladas para afastar a ameaça da 

implosão. Somente o retorno às comunidades e a uma política de 

dimensões humanas pode remediar a exclusão ou dissolução do 

vínculo social, sua reificação e sua juridicização. 
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4. Política: Uma Essência e uma Arte 
 

A política é consistente com o fato de que os objetivos da vida 

social são sempre múltiplos. Sua essência e suas leis não podem ser 

reduzidas à economia, à ética, à estética, à metafísica ou ao 

sagrado. Tanto reconhece como distingue entre noções públicas e 

privadas, comando e obediência, deliberação e decisão, cidadão e 

estrangeiro, amigo e inimigo. Se há moral na política, uma vez que 

a autoridade visa um bem comum e é inspirada pelos valores e 

costumes da coletividade, isso não significa que uma moralidade 

individual seja politicamente aplicável. Os regimes que se recusam 

a reconhecer a essência da política, que negam a pluralidade de 

metas ou favorecem a despolitização, são, por definição, "não-

políticas". 

 

O pensamento moderno desenvolveu a ilusão da política como 

"neutra", reduzindo o poder à eficácia administrativa, à aplicação 

mecânica de normas jurídicas, técnicas ou econômicas: o "governo 

dos homens" deve ser modelado a partir da "administração das 

coisas". A esfera pública, no entanto, sempre afirma uma visão 

particular da "boa vida". Esta ideia do "bom" precede a ideia do 

"justo" e não o contrário. 

 

Domesticamente, o primeiro objetivo de toda ação política é a 

paz civil: internamente, segurança e harmonia entre todos os 

membros da sociedade. Externamente, proteção contra perigo 

estrangeiro. Em comparação com este objetivo, a escolha entre 

valores como a liberdade, a igualdade, a unidade, a diversidade e a 

solidariedade são arbitrárias: não é autoevidente, mas é uma 

questão de resultado final. A diversidade de visões de mundo é uma 

das condições para o surgimento da política. A democracia é um 

regime eminentemente político dado que reconhece a pluralidade 

de aspirações e projetos, e porque propõe organizar o 

confrontamento pacífico em todos os escalões da vida pública. Se 

o indivíduo se considera parte de uma comunidade, então ele se 

comportará como cidadão em uma democracia, que é a única forma 

de governo que lhe oferece participação em discussões e decisões 
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públicas, bem como a possibilidade de alcançar a excelência 

através da educação e a construção de si mesmo. A política não é 

uma ciência, redutível à razão ou à tecnologia, mas uma arte que 

exige prudência antes de tudo. Sempre implica incerteza, 

pluralidade de escolhas, uma decisão sobre objetivos. A arte de 

governar fornece o poder de arbitrar entre várias possibilidades, 

junto com a capacidade de autoridade. O poder não é mais que um 

meio, que nada vale senão em função das finalidades às quais 

pretende servir. 

 

De acordo com Jean Bodin, herdeiro dos juristas franceses da 

Idade Média (os "légistes" - juristas), a fonte de independência e 

liberdade reside na soberania ilimitada do príncipe, modelada 

segundo o poder absolutista papal. Este é o conceito de uma 

"teologia política" baseado na ideia de um órgão político supremo 

- um "Leviatã" (Thomas Hobbes) - ao qual se concede o controle 

de corpos, espíritos e almas. Ele inspirou o Estado-nação 

absolutista unificado e centralizado, que não tolerava nem o poder 

local nem a partilha da lei com as potências territoriais vizinhas. 

Foi desenvolvido através da unificação administrativa e judicial, a 

eliminação dos corpos intermediários (denunciados como 

"feudais") e a erradicação gradual de todas as culturas locais. 

Eventualmente, tornou-se a monarquia absolutista, o jacobinismo 

revolucionário e, finalmente, o totalitarismo moderno. Mas 

também levou a uma "república sem cidadãos", na qual não resta 

nada entre a sociedade civil atomizada e o estado gerencial. A este 

modelo de sociedade política, a Nova Direita Francesa contrapõe 

outro modelo alternativo, o legado de Johannes Althusius, onde a 

fonte de independência e liberdade reside em autonomia, e o Estado 

se define antes de tudo como uma federação de comunidades 

organizadas e múltiplas alianças. 

 

Nessa visão, que inspirou as construções imperial e federal, a 

existência de uma delegação de poderes soberanos nunca resulta na 

perda de capacidade do povo de fazer ou revogar leis. Em suas 

coletividades organizadas de forma diversa, o povo (ou "estados") 

é o detentor final da soberania. Os governantes estão acima de cada 

cidadão individualmente, mas estão sempre subordinados à 
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vontade geral expressa pelo corpo de cidadãos. O princípio da 

subsidiariedade é aplicável a todos os níveis. 

 

A liberdade de uma coletividade não é antagônica à soberania 

compartilhada. Em última análise, a política não é reduzida ao nível 

do Estado: a pessoa pública é definida como um conjunto de 

grupos, famílias e associações, de coletividades locais, regionais, 

nacionais ou supranacionais. A Política não consiste em negar esta 

continuidade orgânica, mas em apoiar-se sobre ela. A unidade 

política procede de uma diversidade reconhecida, e isto quer dizer 

que ela deve aceitar certa "opacidade" do social: o mito da perfeita 

"transparência" da sociedade para si mesma é uma utopia que, 

longe de estimular a comunicação democrática, favorece a 

vigilância totalitária. 
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5. Economia: Além do Mercado. 
 

No que se refere à história das sociedades humanas, certas regras 

imperaram frente à produção, circulação e consumação dos bens 

necessários à sobrevivência dos indivíduos e dos grupos. Por tudo 

isso, e ao contrário dos pressupostos do liberalismo e do marxismo, 

a economia nunca formou a infraestrutura da sociedade: a 

sobredeterminação econômica ("economicismo") é a exceção, não 

a regra. Além disso, numerosos mitos associados às maldições do 

trabalho (Prometeu; o rapto da Mãe-Terra), dinheiro (Creso, 

Gullveig, Trapeia) e abundância (Pandora) revelam que 

prontamente a economia foi percebida como a "parte maldita" de 

todas as sociedades, como uma atividade que ameaçava destruir 

toda a harmonia. A economia foi desvalorizada, não porque não era 

útil, mas pela simples razão de que era apenas isso - economia. 

Além do mais, um era rico porque era poderoso, e não o contrário, 

o poder sendo assim associado a um dever de partilhar e proteger 

aqueles sob a subordinação de alguém. O "fetichismo das 

mercadorias" como peculiaridade do capitalismo moderno era 

claramente reconhecido como um perigo: a produção de 

abundância de bens diferentes desperta a inveja, o desejo mimético, 

que por sua vez gera desordem e violência. 

 

Em todas as sociedades pré-modernas, o estrato econômico foi 

incorporado e contextualizado dentro de outras ordens da atividade 

humana (Karl Polanyi). A ideia de que o intercâmbio econômico, 

desde o escambo até o mercado moderno, sempre foi regulado pelo 

confronto da oferta e da demanda, pelo consequente surgimento de 

um equivalente abstrato (dinheiro) e de valores objetivos (valores 

de uso, valores de troca, utilidade etc.), é um conto de fadas 

inventado pelo liberalismo. O mercado não é um modelo ideal que 

é universalizável por sua natureza abstrata. Antes de ser um 

mecanismo, é uma instituição, e esta instituição não pode ser 

abstraída da sua história nem das culturas que a geraram. 

 

As três grandes formas de circulação de bens são a reciprocidade 

(câmbio mútuo de ofertas, partilha conjunta ou igualitária), 
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redistribuição (centralização e distribuição por uma única 

autoridade) e troca. Elas não representam etapas de 

desenvolvimento, mas sempre coexistiram de alguma forma. A 

sociedade moderna caracteriza-se pelo alargamento do livre 

mercado, que transforma uma economia com um mercado, para 

uma sociedade de mercado. A economia liberal traduziu a 

ideologia do progresso em uma religião de crescimento: o "sempre 

mais" do consumismo supostamente levará a humanidade à 

felicidade. Embora seja inegável que o desenvolvimento 

econômico moderno tenha satisfeito certas necessidades primárias 

de um número muito maior de pessoas do que era anteriormente 

possível, não é menos verdade que o crescimento artificial das 

necessidades através das estratégias sedutoras do sistema de 

objetos (publicidade) necessariamente acaba em um impasse. Em 

um mundo de recursos finitos, sujeito ao princípio da entropia, uma 

certa desaceleração do crescimento prefigura o horizonte inevitável 

da humanidade. 

 

Dada a amplitude das transformações que provocou, a 

mercantilização do mundo entre os séculos XVI e XX foi um dos 

fenômenos mais importantes da história humana. Sua 

desmercantilização será um dos principais fenômenos do século 

XXI. Assim, é necessário retornar às origens da economia ("oikos-

nomos"), às leis gerais do habitat humano no mundo, que incluem 

as de equilíbrio ecológico, paixão humana, respeito pela harmonia 

e beleza da Natureza e, de forma mais geral, todos os elementos 

não quantificáveis que a ciência econômica arbitrariamente excluiu 

de seus cálculos. Toda vida econômica implica a mediação de uma 

ampla gama de instituições culturais e meios jurídicos. Hoje, a 

economia deve ser recontextualizada dentro da vida, sociedade, 

política e ética. 
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6. Ética: a Construção de Si Mesmo 
 

As categorias fundamentais da ética são universais: as distinções 

entre nobres e ignóbeis; bom e mal; admirável e desprezível; justo 

e injusto, podem ser encontradas em todos os lugares. Por outro 

lado, a designação e avaliação de comportamentos pertinentes a 

cada uma dessas categorias varia de acordo com as épocas e as 

sociedades. A Nova Direita Francesa rejeita todas as visões 

meramente morais do mundo, porém reconhece que nenhuma 

cultura pode evitar distinguir os valores éticos de várias atitudes e 

comportamentos. A moral é indispensável para esse Ser em Aberto, 

que é o homem; é uma consequência antropológica de sua 

liberdade. Ao articular as regras gerais necessárias para a 

sobrevivência de qualquer sociedade, os códigos morais se aderem 

aos costumes (maneiras) e não podem ser completamente 

dissociados do contexto em que são praticados. Entretanto, eles não 

podem ser vistos apenas em termos de subjetividade. Assim, o 

ditado "meu país, certo ou errado" não significa que o meu país 

esteja sempre certo, mas que continua sendo meu país mesmo 

quando está errado. Isso implica que eu eventualmente posso 

contradizê-lo e que eu disponho de uma norma que excede meu 

mero pertencimento a ele. 

 

Desde os gregos, a ética para os europeus designou virtudes cuja 

prática constitui a base da "boa vida": generosidade contra a 

avareza, honra contra a vergonha, coragem contra a covardia, 

justiça contra a injustiça, temperança contra o excesso, dever contra 

a irresponsabilidade, retidão contra a malícia, altruísmo contra a 

ganância, etc. O bom cidadão é aquele que sempre tenta atingir a 

excelência em cada uma dessas virtudes (Aristóteles). Essa vontade 

de excelência não exclui de modo algum a existência de vários 

modos de vida (contemplativos, ativos, produtivos, etc.), cada um 

decorrente de diferentes códigos morais e cada um deles encontra 

sua posição na hierarquia da cidade. Por exemplo, a tradição 

europeia, expressada no antigo modelo tripartido, fez com que a 

sabedoria prevalecesse sobre a força e força sobre a riqueza. A 

modernidade suplantou a ética tradicional (que é ao mesmo tempo 
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aristocrática e popular), por dois tipos de códigos morais 

burgueses: o utilitário (Jeremy Bentham), baseado no cálculo 

materialista do prazer e da dor (o que é bom é o que aumenta o 

prazer pelo maior número); e a moralidade deontológica 

(Immanuel Kant), baseada em uma concepção unitária do justo, 

para a qual todos os indivíduos devem se esforçar de acordo com 

uma lei moral universal. Esta última abordagem apoia a ideologia 

dos direitos humanos, que é ao mesmo tempo um código moral 

mínimo e uma arma estratégica do etnocentrismo ocidental. Essa 

ideologia é uma contradição em termos. Todos os homens têm 

direitos, mas ninguém pode ser titular de um direito se é um ser 

isolado; um direito expressa uma relação de equidade, o que 

implica em um grupo. Assim, nenhum direito é concebível fora de 

um contexto específico para o definir, fora de uma sociedade para 

reconhecê-lo e definir os deveres que representam a contrapartida 

e os meios de restrição suficientes para aplicá-lo. Quanto às 

liberdades fundamentais, elas não são decretadas, mas devem ser 

conquistadas e garantidas. O fato de os europeus ter imposto pela 

força um direito à autonomia não implica, de forma alguma, que 

todos os povos do planeta sejam responsáveis por garantir direitos 

da mesma maneira. 

 

Contra a "ordem moral", que confunde a norma social com a 

normal moral, os europeus devem defender a pluralidade das 

formas da vida social, pensar simultaneamente a ordem e a seu 

oposto, Apolo e Dionísio. Só pode-se evitar o relativismo e o 

niilismo do "Último Homem" (Friedrich Nietzsche), que hoje 

revela-se no contexto do materialismo prático, restituindo algum 

sentido, ou seja, voltar aos valores compartilhados, portadores de 

certezas concretas provadas e defendidas pelas comunidades 

conscientes de si mesmas. 
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7. Técnica: a Mobilização do Mundo 
 

A tecnologia acompanha o homem desde suas origens: a 

ausência de defesas naturais específicas, desprogramação nossos 

instintos e o desenvolvimento de nossas habilidades cognitivas 

estão associados com o aumento da transformação do nosso 

ambiente. Mas durante muito tempo a tecnologia foi largamente 

regulada por imperativos não-tecnológicos: pela necessária 

harmonia do homem, da cidade e do cosmos; pelo respeito pela 

natureza como lar do Ser; pela submissão do poder Prometeico, a 

sabedoria Olímpica; rechaço da húbris, busca da qualidade antes da 

produtividade, etc. 

 

A explosão tecnológica da modernidade é explicada pelo 

desaparecimento de códigos éticos, simbólicos ou religiosos. 

Encontra suas raízes distantes no imperativo bíblico: "Encham e 

subjuguem a terra!" (Gênesis), que dois milênios depois Descartes 

reviveu quando instou o homem a "se tornar mestre e dono da 

natureza". A divisão dualista teocêntrica entre o Ser não criado e o 

mundo criado é assim metamorfoseada em uma dupla separação 

antropocêntrica entre sujeito e objeto, o segundo subjugado sem 

reservas pelo primeiro. A modernidade também subjugou a ciência 

(o contemplativo) ao tecnológico (o operativo), dando origem a 

uma "tecnociência" integrada, cujo único motivo de sua existência 

é acelerar cada vez mais a transformação do mundo. No século 20, 

houve mais distúrbios do que nos 15 mil anos anteriores. Pela 

primeira vez na história humana, cada geração nova é obrigada a 

se integrar em um mundo que o precedente não experimentou. 

 

A tecnologia se desenvolve essencialmente como um sistema 

autônomo: todo novo descobrimento é imediatamente absorvido 

pelo impulso global de operatividade, contribuindo a reforçá-lo e a 

fazê-lo mais complexo. O desenvolvimento recente das tecnologias 

de armazenamento e circulação de informação (cibernética e 

computadores) estão acelerando essa integração sistêmica a uma 

taxa prodigiosa, sendo a Internet a mais conhecida. Esta rede não 

tem um centro de tomada de decisão, nem controle de entrada e 
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saída, mas mantém e expande constantemente a interação de 

milhões de terminais conectados a ela. 

 

A tecnologia não é neutra; ela obedece a uma série de valores 

que orientam o seu curso: operabilidade, eficiência e desempenho. 

Seu axioma é simples: tudo o que é possível pode e será realizado 

efetivamente, com o pressuposto geral de que tecnologia adicional 

será capaz de corrigir os defeitos da tecnologia existente. A 

política, o código moral e o direito intervêm apenas depois para 

julgar os efeitos desejáveis ou indesejáveis da inovação. A natureza 

cumulativa do desenvolvimento tecnocientífico, que experimenta 

períodos de estagnação, mas não regressão, tem apoiado a 

ideologia do progresso, demonstrando o crescimento dos poderes 

do homem sobre a natureza e reduzindo riscos e incertezas. Assim, 

a tecnologia deu à humanidade novos meios de existência, porém, 

ao mesmo tempo, levou à perda do motivo de viver, já que o futuro 

parece depender apenas da extensão indefinida do domínio racional 

do mundo. O empobrecimento resultante é cada vez mais percebido 

como o desaparecimento de uma vida autenticamente humana na 

Terra. Tendo explorado o infinitamente pequeno e, então, o 

infinitamente grande, a tecnociência agora está enfrentando o 

próprio homem, de imediato o sujeito e o objeto de suas próprias 

manipulações (clonagem, procriação artificial, mapeamento 

genético, etc.). O homem está se tornando uma simples extensão 

das ferramentas que ele criou, adotando uma mentalidade 

tecnomórfica que aumenta sua vulnerabilidade. 

 

A tecnofobia e a tecnofilia são igualmente inaceitáveis. O 

conhecimento e a sua aplicação não são culpados, mas a inovação 

não é desejável simplesmente por causa da sua novidade. Contra o 

reducionismo científico, o positivismo arrogante e o obscurantismo 

obtuso, o desenvolvimento tecnológico deve decorrer de escolhas 

sociais, éticas e políticas, bem como antecipações (princípio da 

prudência) e deve ser reintegrado no contexto de uma visão do 

mundo como pluriversum e continuum. 
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8. O Mundo: um Pluriversum 
 

A diversidade é inerente ao próprio movimento da vida, que 

floresce à medida que se torna mais complexo. A pluralidade e 

variedade de raças, grupos étnicos, línguas, costumes, até mesmo 

religiões, caracterizou o desenvolvimento da humanidade desde 

suas origens. Diante deste fato, duas atitudes se opõem. Por um 

lado, essa diversidade biocultural é um fardo, e é preciso sempre e 

em todos os lugares reduzir os homens ao que eles têm em comum, 

um processo que é inevitável que gere uma série de efeitos 

perversos. Para o outro, essa diversidade deve ser bem-vinda e deve 

ser mantida e cultivada. A Nova Direita Francesa é profundamente 

oposta à supressão das diferenças. Ela acredita que um bom sistema 

é aquele que transmite ao menos tantas diferenças quanto recebeu. 

A verdadeira riqueza reside, antes de tudo, na diversidade das 

culturas e dos povos. 

 

A conversão do Ocidente ao Universalismo tem sido a principal 

causa de suas tentativas subsequentes de converter o resto do 

mundo: no passado, à sua religião (as Cruzadas); ontem, aos seus 

princípios políticos (colonialismo); e hoje, ao seu modelo 

econômico e social (desenvolvimento) ou seus princípios morais 

(direitos humanos). Realizada sob a égide de missionários, 

exércitos e comerciantes, a ocidentalização do planeta representou 

um movimento imperialista alimentado pelo desejo de apagar toda 

alteridade ao impor ao mundo um modelo supostamente superior, 

invariavelmente, apresentado como "progresso". O universalismo 

homogeneizante é apenas a projeção e a máscara de um 

etnocentrismo estendido sobre todo o planeta. 

 

A ocidentalização e a globalização mudaram a forma de como o 

mundo é percebido. As tribos primitivas denominavam-se de 

"homens", o que implicava que eles se consideravam os únicos 

representantes de sua espécie. Um grego e um chinês, um russo e 

um inca poderiam viver na mesma época sem serem conscientes da 

existência uns dos outros. Esses tempos são passados. Dada a 

pretensão do Ocidente de tornar o mundo em sua própria imagem, 
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a era atual é uma nova era em que as diferenças étnicas, históricas, 

linguísticas ou culturais coexistem plenamente conscientes de sua 

identidade e a alteridade que a refletem. Pela primeira vez na 

história, o mundo é um pluriversum, a ordem multipolar em que 

grandes grupos culturais se encontram confrontados uns aos outros 

em uma temporalidade global compartilhada, ou seja, em tempo 

zero. No entanto, a modernização está gradualmente se 

desconectando da ocidentalização: as novas civilizações estão 

gradualmente a adquirir meios modernos de poder e conhecimento 

sem renunciar ao seu patrimônio histórico e cultural em benefício 

das ideologias e valores ocidentais. 

 

A ideia de um "Fim da História", caracterizada pelo triunfo 

global da racionalidade do mercado, generalizando o estilo de vida 

e as formas políticas do Ocidente liberal, é obviamente falsa. Pelo 

contrário, um novo "Nomos da Terra" está surgindo - uma nova 

organização das relações internacionais. A Antiguidade e a Idade 

Média viram um desenvolvimento desigual das grandes 

civilizações autárquicas. O Renascimento e a Era Clássica foram 

marcados pelo surgimento da consolidação de Estados-Nações em 

competição pelo domínio, primeiro da Europa, depois do mundo. 

O século XX testemunhou o desenvolvimento de um mundo 

bipolar no qual o liberalismo e o marxismo se confrontaram, o 

poder marítimo americano e o poder soviético continental. O 

século XXI será caracterizado pelo desenvolvimento de um mundo 

multipolar de civilizações emergentes: europeias, norte-

americanas, sul-americanas, árabes-muçulmanas, chinesas, 

indianas, japonesas etc. Essas civilizações não suplantarão as 

antigas raízes locais, tribais, provinciais ou nacionais, mas serão 

constituídas como a forma coletiva final com a qual os indivíduos 

são capazes de se identificar, além de sua humanidade comum. Elas 

provavelmente serão chamadas a colaborar em certas áreas para 

defender os interesses comuns da humanidade, principalmente no 

que diz respeito à ecologia. Em um mundo multipolar, poder é 

definido como a capacidade de resistir à influência de outras 

pessoas, em vez de impor a sua. O principal inimigo deste 

pluriversum será qualquer civilização que pretenda ser universal e 
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se confie em uma missão redentora ("Destino Manifesto") para 

impor seu modelo a todos os outros. 
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9. O Cosmos: Um Continuum 
 

A Nova Direita Francesa adere a uma visão de mundo unitária, 

cuja matéria e forma constituem apenas variações sobre o mesmo 

tema. O mundo é ao mesmo tempo uma unidade e uma 

multiplicidade, integrando diferentes níveis do visível e do 

invisível, diferentes percepções de tempo e espaço, diferentes leis 

de organização de seus elementos constituintes. Microcosmo e 

macrocosmo se interpenetram e interagem entre si. Assim, a Nova 

Direita Francesa rejeita a distinção absoluta entre ser criado e não 

criado, bem como a ideia de que este mundo é apenas o reflexo de 

outro mundo. O cosmos (phusis) é o lugar onde o Ser se manifesta, 

o lugar onde a verdade (aletheia) da pertença mútua nesse cosmos 

se revela. "Panta rhei" (Heráclito): tudo está aberto a tudo. 

 

O homem encontra e dá sentido à sua vida apenas aderindo ao 

que é maior que ele, o que transcende os limites de sua constituição. 

A Nova Direita Francesa reconhece plenamente essa constante 

antropológica, que se manifesta em todas as religiões. Ela acredita 

que o retorno do sagrado será realizado pelo retorno a alguns mitos 

fundadores e pelo desaparecimento de falsas dicotomias: sujeito e 

objeto, corpo e pensamento, alma e espírito, essência e existência, 

racionalidade e sensibilidade, mito e lógica, natureza e 

sobrenatural, etc. 

 

O desencantamento do mundo se traduz no fechamento do 

espírito moderno, que é incapaz de se projetar acima e além de seu 

materialismo e antropocentrismo constituinte. A época de hoje 

transferiu os antigos atributos divinos para o sujeito humano (a 

metafísica da subjetividade), transformando o mundo em um 

objeto, isto é, em uma aglomeração de meios à disposição ilimitada 

de seus fins. Esse ideal de reduzir o mundo à razão utilitária foi 

associado a um conceito linear de história dotado de um começo 

(estado da natureza, paraíso na terra, idade de ouro, comunismo 

primitivo etc.) e um fim igualmente necessário (uma sociedade sem 

classes, o reino de Deus, o estágio final do progresso, entrada em 

uma era de pura racionalidade, transparente e conciliadora). 
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Para a Nova Direita Francesa, passado, presente e futuro não são 

momentos distintos de uma história direcional e vetorial, mas 

dimensões permanentes de todos os momentos vividos. O passado 

e o futuro sempre permanecem presentes em toda a sua realidade. 

Essa presença, uma categoria fundamental do tempo, se opõe à 

ausência: esquecimento das origens e oclusão do horizonte. Essa 

visão de mundo já encontrou expressão na antiguidade europeia, 

tanto nas histórias cosmológicas quanto no pensamento pré-

socrático. O "paganismo" da Nova Direita Francesa articula nada 

mais que simpatia por essa concepção antiga de mundo, sempre 

viva em corações e mentes, precisamente porque não pertence a 

ontem, mas é eterna. Confrontada aos sucessores sectários de 

religiões caídas e a certas paródias neopagãs destes tempos de 

confusão, a Nova Direita Francesa está imbuída de uma memória 

mais ampla: o sentido do que está por vir surge sempre da relação 

com o começo. 
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III. Posições 
 

1. Contra a Indiferenciação e Desenraizamento; 

por Identidades Fortes 
 

A ameaça sem precedentes da homogeneização que paira sobre 

o mundo inteiro leva a identidades patológicas: irredentismos 

sangrentos, nacionalismo convulsivo e chauvinista, tribalizações 

selvagens etc. A responsabilidade por essas atitudes deploráveis 

decorre principalmente da globalização (política, econômica, 

tecnológica e financeira), que produziu essas atitudes em primeiro 

lugar. Ao negar aos indivíduos o direito de se situarem dentro de 

uma identidade coletiva e histórica, ao impor um modo uniforme 

de representação, o sistema ocidental deu origem a formas 

prejudiciais de autoafirmação. O medo do "Mesmo" substituiu o 

medo do "Outro". Na França, essa situação é agravada por uma 

crise de Estado, que há dois séculos é o principal produtor social 

simbólico. Assim, o atual enfraquecimento do estado produziu um 

vazio maior na França do que em outras nações ocidentais. 

 

A questão da identidade assumirá uma importância ainda maior 

nas próximas décadas. Ao minar os sistemas sociais que 

costumavam atribuir aos indivíduos seu lugar em uma ordem social 

claramente compreendida, a modernidade realmente incentivou o 

questionamento da identidade e despertou um desejo de confiança 

e reconhecimento na cena pública. Mas a modernidade não foi 

capaz de satisfazer essa necessidade de identidade. O "turismo 

mundial" é apenas uma alternativa patética a encolher-se na própria 

casca. 

 

No que diz respeito às utopias universalistas e ao 

enfraquecimento das identidades tradicionais, a Nova Direita 

Francesa afirma o primado das diferenças, que não são nem um 

estado transitório em direção a uma unidade superior, nem um 

detalhe acessório da vida privada. Pelo contrário, essas diferenças 

são a própria substancia da vida social. Elas podem ser nativas 

(étnicas, linguísticas), mas também políticas. A cidadania implica 
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pertencimento, lealdade e participação na vida pública em 

diferentes níveis. Assim, pode-se ser, ao mesmo tempo, um cidadão 

da vizinhança, cidade, região, nação e da Europa, de acordo com a 

natureza de poder atribuída a cada um desses níveis de soberania. 

Por outro lado, não se pode ser cidadão do mundo, pois o "mundo" 

não é uma categoria política. Desejar ser um cidadão do mundo é 

vincular a cidadania a uma abstração extraída do vocabulário da 

Nova Classe Liberal. 

 

A Nova Direita Francesa defende a causa dos povos, porque o 

direito à diferença é um princípio que só tem significado em termos 

de sua generalidade. Só se pode defender sua diferença quem 

também é capaz de defender a dos outros. Isso significa, então, que 

o direito à diferença não pode ser usado para excluir outros que são 

diferentes. A Nova Direita Francesa defende igualmente grupos 

étnicos, idiomas e culturas regionais sob a ameaça de extinção, bem 

como as religiões nativas. A Nova Direita Francesa apoia os povos 

que lutam contra o imperialismo ocidental. 

 

2. Contra o Racismo; pelo Direito à Diferença 
 

O termo racismo não pode ser definido como uma preferência 

pela endogamia, que surge da liberdade de escolha dos indivíduos 

e dos povos. O povo judeu, por exemplo, deve sua sobrevivência à 

rejeição de casamentos mistos. Diante de posições muitas vezes 

simplistas, propagandistas ou moralizadoras, é necessário voltar ao 

verdadeiro significado das palavras: o racismo é uma teoria que 

postula a existência de desigualdades qualitativas entre as raças, de 

modo que, no conjunto, se possa distinguir raças como "superiores" 

ou "inferiores"; que o valor de um indivíduo é deduzido 

inteiramente da raça à qual ele pertence; ou, que raça constitui o 

fator determinante central na história humana. Esses três 

postulados podem ser mantidos juntos ou separadamente. Todos os 

três são falsos. Se as raças existentes variam entre si em relação a 

este ou aquele critério estatisticamente isolado, não há diferença 

qualitativa absoluta entre elas. Tampouco existe um paradigma 

global fora da humanidade que permita criar uma hierarquia racial. 
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Finalmente, é evidente que um indivíduo recebe seu valor daquelas 

qualidades que são suas. O racismo não é uma doença da mente, 

gerada por preconceitos ou superstições "pré-modernas". (Essa 

explicação é uma fábula liberal que sugere a irracionalidade como 

fonte de todos os males sociais.) Antes, o racismo é uma doutrina 

errônea, enraizada no tempo, que encontra sua fonte no positivismo 

científico, segundo o qual se pode "cientificamente" medir 

absolutamente o valor das sociedades humanas e no evolucionismo 

social, que tende a descrever a história da humanidade como uma 

história universal e unificada, dividida em "estágios" 

correspondentes a vários estágios de progresso. (Assim, certos 

povos são vistos como temporariamente ou permanentemente mais 

"avançados" que outros.) 

 

Em contraste com o racismo, existe um antirracismo 

universalista e outro diferencialista. O primeiro leva às mesmas 

conclusões que o racismo que denuncia. Contrário às diferenças 

como o racismo, o antirracismo universalista apenas reconhece nas 

pessoas o seu pertencimento comum à humanidade e tende a 

considerar suas identidades específicas como de importância 

transitória ou secundária. Ao reduzir o "Outro" ao "Mesmo" através 

de uma perspectiva estritamente assimilacionista, o antirracismo 

universalista é, por definição, incapaz de reconhecer ou respeitar a 

alteridade por si só. O antirracismo diferencialista, ao qual a Nova 

Direita se inscreve, sustenta que a pluralidade irredutível da espécie 

humana constitui um verdadeiro tesouro. O antirracismo 

diferencialista faz todos os esforços para restaurar um significado 

afirmativo ao "universal", não em oposição à "diferença", mas 

partindo do reconhecimento da "diferença". Para a Nova Direita, a 

luta contra o racismo não é vencida negando o conceito de raças, 

nem pelo desejo de misturar todas as raças em um todo 

indiferenciado. Antes, a luta contra o racismo é travada pela recusa 

de exclusão e assimilação: nem o Apartheid nem o Melting Pot2; 

 
2 Crisol de raças, também chamado de caldeirão de raças ou de culturas, é uma metáfora para uma sociedade 

heterogênea que se torna mais homogênea, quando seus diferentes elementos "derretem juntos" em um todo 

harmonioso, com uma cultura comum; ou vice-versa, quando uma sociedade homogênea torna-se mais 

heterogênea através do afluxo de componentes estranhos com diferentes origens culturais e com um 

potencial de criação de desarmonia com a cultura anterior. 
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antes, a aceitação do outro como Outro através de uma perspectiva 

dialógica de enriquecimento mútuo. 
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3. Contra a Imigração; pela Cooperação 
 

Em razão de seu rápido crescimento e de suas proporções 

maciças, a imigração como se vê hoje na Europa constitui um 

fenômeno inegavelmente negativo. Essencialmente, representa um 

modo de desenraizamento forçado cuja causa é, antes de tudo, 

movimentos econômicos espontâneos ou organizados de países 

pobres e superpovoados para países ricos. Porém a causa também 

é simbólica - a atração da Civilização Ocidental e a depreciação 

concomitante das culturas indígenas à luz do crescente modo de 

vida voltado para o consumo. A responsabilidade pela imigração 

atual cabe principalmente, não aos imigrantes, mas às nações 

industrializadas que reduziram o homem ao nível de mercadorias 

que podem ser realocadas em qualquer lugar. A imigração não é 

desejável para os imigrantes, que são forçados a abandonar seu país 

natal por outro onde são recebidos como apoio às necessidades 

econômicas. A imigração também não é benéfica para a população 

anfitriã que recebe os imigrantes, visto que é confrontada, contra 

sua vontade, com modificações brutais em seus ambientes 

humanos e urbanos. É óbvio que os problemas dos países do 

Terceiro Mundo não serão resolvidos pelas grandes mudanças 

populacionais. Assim, a Nova Direita favorece políticas restritivas 

à imigração, aliadas ao aumento da cooperação com países do 

Terceiro Mundo, onde a interdependência orgânica e os modos de 

vida tradicionais ainda sobrevivam, a fim de superar os 

desequilíbrios resultantes da globalização. 

 

No que diz respeito às populações imigrantes que hoje residem 

na França, seria ilusório esperar sua deportação em massa. O estado 

nacional Jacobino sempre defendeu um modelo de assimilação, no 

qual apenas o indivíduo é absorvido por uma cidadania puramente 

abstrata. O Estado não tem interesse nas identidades coletivas nem 

nas diferenças culturais desses indivíduos. Esse modelo se torna 

cada vez menos credível, considerando os seguintes fatores: o 

grande número de imigrantes, as diferenças culturais que às vezes 

os separam das populações que os recebem e, especialmente, as 

profundas crises que afetam todos os canais de integração 
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tradicional (partidos, sindicatos, religiões, escolas, exército, etc.). 

A Nova Direita acredita que a identidade etnocultural não deve 

mais ser relegada ao domínio privado, mas deve ser esclarecida e 

reconhecida na esfera pública. A Nova Direita propõe, então, um 

modelo comunitário que pouparia os indivíduos de serem cortados 

de suas raízes culturais e permitiria manter vivas as estruturas de 

suas vidas culturais coletivas. Permitir-se-ia poder observar as leis 

gerais e comuns necessárias sem abandonar a cultura que é 

unicamente sua. Essa política comunitária poderia, a longo prazo, 

levar a uma dissociação entre cidadania e nacionalidade.  
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4. Contra o Sexismo; pelo Reconhecimento dos 

Gêneros 
 

A distinção dos sexos é a primeira e mais fundamental das 

diferenças naturais, pois a raça humana apenas assegura sua 

continuação por essa distinção. Sendo sexuada desde o início, a 

humanidade não é uma, mas sim duas. Além da biologia, esta 

diferença se reinscreve nos gêneros masculino e feminino, que 

determinam, na vida social, duas maneiras diferentes de perceber o 

Outro e o mundo, e constituem, para os indivíduos, seu modelo de 

destino sexuado. A existência de uma natureza feminina e 

masculina é evidente. No entanto, isso não exclui o fato de que 

indivíduos de cada sexo podem divergir dessas categorias devido a 

fatores genéticos ou escolhas socioculturais. No entanto, em geral, 

um grande número de valores e atitudes se enquadra nas categorias 

feminina e masculina: cooperação e competição, mediação e 

repressão, sedução e dominação, empatia e desapego, concreto e 

abstrato, afetivo e gerencial, persuasão e agressão, intuição 

sintética e intelecção analítica etc. O conceito moderno de 

indivíduos abstratos, distanciados de sua identidade sexual, 

decorrente de uma ideologia "indiferencialista" que neutraliza as 

diferenças sexuais, é tão prejudicial para as mulheres quanto o 

sexismo tradicional que, durante séculos, considerou as mulheres 

como homens incompletos. Está é apenas mais uma variante de 

dominação masculina, que no passado excluía as mulheres da arena 

da vida pública e as admite hoje em dia - com a condição de que se 

despojem de sua feminilidade. 

 

Algumas feministas universalistas afirmam que os gêneros 

masculino e feminino resultam de uma construção social ("Não se 

nasce mulher, se torna mulher"). Dessa maneira, o feminismo cai 

em uma armadilha centrada no homem, ao aderir a valores 

"universais" e abstratos que são, em última análise, valores 

masculinos. A Nova Direita apoia um feminismo diferencialista 

que, ao contrário, deseja que a diferença sexual desempenhe um 

papel na esfera pública e defenda especificamente os direitos 

femininos (o direito à virgindade, à maternidade, ao aborto). Contra 
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o sexismo e a utopia unissexual, o feminismo diferencialista apoia 

o reconhecimento tanto de homens como de mulheres com base na 

afirmação e constatação do igual valor de suas naturezas próprias. 
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5. Contra a Nova Classe; pela Autonomia de 

Baixo para Cima 
 

No processo de globalização, a Civilização Ocidental está 

promovendo o domínio mundial de uma classe dominante cuja 

única reivindicação de legitimidade reside em suas manipulações 

abstratas (lógico-simbólicas) dos símbolos e valores do sistema já 

em vigor. Aspirando ao crescimento ininterrupto de capital e ao 

reinado permanente da engenharia social, esta Nova Classe 

incorpora a estrutura da mídia, das grandes empresas nacionais e 

multinacionais e organizações internacionais. Essa Nova Classe 

produz e reproduz em todo lugar o mesmo tipo de pessoa: 

especialistas com sangue frio e com racionalidade desapegada das 

realidades do dia a dia. Também engendram o individualismo 

abstrato, crenças utilitárias, humanitarismo superficial, indiferença 

à história, notável incultura, isolamento do mundo real, desprezo 

do real frente ao virtual, inclinação à corrupção, nepotismo e 

compra de votos. Tudo isso se encaixa no processo de 

homogeneização e globalização que sustentam a dominação 

mundial. Quanto mais os que estão no poder se distanciam do 

cidadão comum, menos sentem a necessidade de justificar suas 

decisões. Quanto mais uma sociedade oferece a seus cidadãos 

tarefas impessoais, menos a sociedade está aberta a trabalhadores 

de qualidade real; quanto menos o domínio privado invadir o 

domínio público, menores serão as conquistas individuais 

evidenciadas e reconhecidas pelo público; quanto mais alguém é 

obrigado a "desempenhar uma função", menos é capaz de 

"desempenhar um papel". A Nova Classe despersonaliza a 

liderança das sociedades ocidentais e até diminui seu senso de 

responsabilidade. 

 

Desde o final da Guerra Fria e o colapso do bloco soviético, a 

Nova Classe se vê novamente confrontada com toda uma série de 

conflitos (entre capital e trabalho, igualdade e liberdade, público e 

privado) que tentara evitar por mais de meio século. 

Simultaneamente, sua ineficácia, seu desperdício e sua 

contraprodutividade parecem cada vez mais evidentes. O sistema 
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tende a se fechar, enquanto os povos sentem indiferença ou raiva 

frente uma elite governante que nem mais fala o mesmo idioma que 

eles. No que diz respeito a todas as principais questões sociais, o 

abismo se amplia entre os governantes que repetem o discurso 

tecnocrático usual e os governados que experimentam, no seu dia 

a dia, as consequências de tudo isso. Enquanto isso, a mídia 

dispersa a atenção do mundo real para uma reprodução ilusória 

sobre questões insignificantes. Nos níveis mais altos da sociedade: 

encontramos jargões tecnocráticos, tagarelas puritanos e o conforto 

do rendimento do capital; na base da pirâmide social: as 

dificuldades cotidianas, busca incessante por significado e o desejo 

por valores compartilhados. 

 

Os cidadãos comuns nada sentem além de desprezo pela "elite" 

e são indiferentes às tradicionais facções e agendas políticas que 

hoje se tornaram obsoletas. Satisfazer as aspirações das pessoas (ou 

populismo) implicaria dar mais autonomia às estruturas na 

extremidade inferior da pirâmide social, dando-lhes a oportunidade 

de criar ou recriar nomos3 específicos. Para criar uma sociedade 

mais "amigável", seria preciso evitar o anonimato das massas, a 

mercantilização de valores e a reificação das relações sociais. Em 

vez disso, as comunidades locais teriam que tomar decisões por si 

mesmas em todos os assuntos que lhes dizem respeito diretamente, 

e todos os membros teriam que participar em todas as etapas das 

deliberações e da tomada de decisão democrática. Não é o estado 

de Bem-Estar Social que deve descentralizar a seu favor. Pelo 

contrário, são as próprias comunidades locais que não devem ceder 

ao poder de intervir ao Estado, exceto naquelas questões pelas 

quais elas não são capazes ou competentes para tomar decisões. 

 

  

 
3 A lei, segundo a filosofia grega da Antiguidade, explicada como uma convenção dependente do artifício 

humano ou, para outras correntes, das leis da natureza, em ruptura com as legitimações jurídicas 

fundamentadas na religiosidade e na tradição. 
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6. Contra o Jacobinismo; por uma Europa 

Federal 
 

A primeira Guerra dos Trinta Anos, concluída pelo Tratado de 

Vestfália, marcou o estabelecimento do Estado-nação como o 

modo dominante de organização política. A segunda Guerra dos 

Trinta Anos (1914-1945) sinalizou, ao contrário, o início da 

desintegração do Estado-nação. Nascido da monarquia absoluta e 

do jacobinismo revolucionário, o Estado-nação agora é grande 

demais para lidar com pequenos problemas e pequeno demais para 

enfrentar grandes problemas. Em um mundo globalizado, o futuro 

pertence a grandes culturas e civilizações capazes de se organizar 

em entidades autônomas e de adquirir poder suficiente para resistir 

a interferências externas. A Europa deve se organizar em uma 

estrutura federal, reconhecendo a autonomia de todos os elementos 

componentes e facilitando a cooperação das regiões constituintes e 

das nações individuais. A civilização europeia se refará, não pela 

negação, mas pelo reconhecimento das culturas históricas, 

permitindo assim a todos os habitantes redescobrir suas origens 

comuns. O princípio da subsidiariedade deve ser a pedra angular 

em todos os níveis. A autoridade nos níveis inferiores não deve ser 

delegada às autoridades nos níveis superiores, exceto nos assuntos 

que escapam à competência do nível inferior. 

 

Ao contrário da tradição centralizadora, que confisca todos os 

poderes para estabelecer um único nível de controle, ao contrário 

de uma Europa burocrática e tecnocrática, que renuncia à soberania 

sem transferi-la para um nível superior, ao contrário de uma Europa 

que será apenas uma grande mercado unificado pelo livre 

comércio, em oposição a uma "Europa das Nações", um mero 

conjunto de egos nacionais que não podem impedir futuras guerras, 

em oposição a uma "nação europeia" que nada mais é do que uma 

versão maior do estado jacobino, ao contrário de todos os itens 

acima, a Europa (ocidental, central e oriental) deve se reorganizar 

de baixo para cima, em estreita associação continental com a 

Rússia. Os estados existentes devem se federalizar através de 

processos internos para melhor federalizar uns com os outros. Cada 
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nível de associação deve ter seu próprio papel e sua própria 

dignidade, não derivada de aprovação superior, mas com base na 

vontade e consentimento de todos os que participam. As únicas 

decisões que devem ser pauta da cúpula dessa estrutura seriam 

aquelas relacionadas a todos os povos e comunidades federais: 

assuntos diplomáticos, assuntos militares, grandes questões 

econômicas, questões jurídicas fundamentais, proteção do meio 

ambiente etc. A integração europeia é igualmente necessária em 

certas áreas de pesquisa, indústria e novas tecnologias de 

comunicação. Uma moeda única deve ser gerenciada por um banco 

central sob o controle da autoridade política europeia. 
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7. Contra a Despolitização; pelo Fortalecimento 

da Democracia 
 

A democracia não apareceu pela primeira vez com as revoluções 

de 1776 e 1789. Antes, constituiu uma tradição constante na 

Europa desde a existência da antiga cidade grega e desde o tempo 

das antigas "liberdades" alemãs. Democracia não é sinônimo das 

antigas "democracias populares" do Oriente, nem da democracia 

parlamentar liberal hoje tão prevalecente nos países ocidentais. A 

democracia também não se refere ao sistema de partidos políticos. 

Pelo contrário, denota um sistema pelo qual o povo é soberano. A 

democracia não é discussão e debate sem fim, mas uma decisão 

popular em favor do bem comum. As pessoas podem delegar sua 

soberania aos gerentes a quem designam, mas não podem renunciar 

a essa soberania. A regra da maioria, exercida através da votação, 

não implica que a verdade proceda necessariamente da maioria; 

essa é apenas uma técnica para garantir, o mais próximo possível, 

um acordo entre o povo e seus líderes. A democracia também é o 

sistema mais adequado para cuidar do pluralismo de uma 

sociedade: resolvendo pacificamente os conflitos de ideias e 

mantendo uma relação positiva entre a maioria e a minoria, 

mantendo a liberdade de expressão das minorias, porque a minoria 

poderia ser a maioria de amanhã. 

 

Na democracia, onde o povo é sujeito ao poder constituinte, o 

princípio fundamental é o da igualdade política. Este princípio é 

bastante distinto em comparação com a igualdade em direito de 

todos os homens, que não pode dar origem a nenhuma forma de 

governo (a igualdade comum a todos os homens é uma igualdade 

apolítica, pois carece do corolário de uma desigualdade possível). 

A igualdade democrática não é um princípio antropológico (nada 

nos diz sobre a natureza do homem); não afirma que todos os 

homens são naturalmente iguais, mas apenas que todos os cidadãos 

são politicamente iguais, porque todos pertencem ao mesmo corpo 

político. É, portanto, uma igualdade substancial, baseada na 

pertença ou associação. Como em todos os princípios políticos, 

implica a possibilidade de uma distinção, neste caso entre cidadãos 
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e não-cidadãos. A ideia essencial da democracia não é a do 

indivíduo nem da humanidade, mas a ideia de um corpo de 

cidadãos politicamente unidos em um povo. A democracia é o 

sistema que situa no povo a fonte de legitimidade do poder e, em 

seguida, tenta alcançar, o mais próximo possível, a identidade 

comum entre governadores e governados. A diferença objetiva e 

existencial entre um e outro nunca pode ser uma diferença 

qualitativa. Essa identidade comum é a expressão da identidade das 

pessoas que, por meio de seus representantes, têm a oportunidade 

de estar politicamente presentes através de sua ação e participação 

na vida pública. Não votar e virar as costas para questões públicas 

retira da democracia seu próprio significado. 

 

Hoje, a democracia está ameaçada por toda uma série de 

ramificações e aberrações: a crise da representação, a 

intercambiabilidade de programas políticos, a não consulta do povo 

em casos de decisões importantes que afetam suas próprias vidas, 

a corrupção e a tecnocracia, a desqualificação dos partidos 

políticos, muitos dos quais se tornaram máquinas voltadas 

principalmente para a eleição aos cargos de poder e cujos 

candidatos geralmente são escolhidos apenas com base em sua 

capacidade de ser eleito, o domínio dos lobistas que defendem seus 

interesses privados sobre o bem comum, etc. Adicione a isso o fato 

de o modelo moderno de política ser obsoleto: os partidos políticos 

são quase todos reformistas, enquanto a maioria dos governos é 

mais ou menos impotente. "A captura do poder", ou "tomada 

política", no sentido leninista do termo, agora não leva a nada. Em 

um mundo de redes, a revolta pode ser possível, mas não a 

revolução. 

 

Renovar o espírito democrático implica não se contentar com a 

mera democracia representativa, porém buscar também efetivar, 

em todos os níveis, uma verdadeira democracia participativa 

("aquilo que afeta todo o povo deve ser assunto de todo o povo"). 

Para conseguir isso, será necessário deixar de considerar a política 

exclusivamente como uma questão de Estado. Cada cidadão deve 

estar envolvido na busca do bem comum. Cada bem comum deve 

ser identificado e sustentado como tal. O consumidor impaciente e 
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o passivo espectador-cidadão só se envolverão com o 

desenvolvimento de uma forma de democracia radicalmente 

descentralizada, começando de baixo, dando assim a cada cidadão 

um papel na escolha e no controle de seu destino. O procedimento 

de Referendo também pode ser útil. Para combater o poder 

avassalador do dinheiro, a autoridade suprema da sociedade 

moderna, deve ser imposta a mais ampla separação possível entre 

riqueza e poder político. 
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8. Contra o Produtivismo; por novas Formas de 

Trabalho 
 

O trabalho (do francês travail, do latim tripalium, um 

instrumento de tortura) nunca ocupou uma posição central nas 

sociedades antigas ou tradicionais, incluindo aquelas que nunca 

praticaram a escravidão. Por ter nascido das restrições advindas da 

necessidade, o trabalho não provém de modo algum nossa 

liberdade, assim como uma obra provém a um indivíduo a 

expressão de si mesmo. É a modernidade que, através de seu 

objetivo produtivista de mobilizar totalmente todos os recursos, fez 

do trabalho um valor em si, o principal modo de socialização e uma 

forma ilusória de emancipação e de autonomia do indivíduo 

("liberdade pelo trabalho"). Funcional, racional e monetizado, esse 

é um trabalho "heterônimo" que os indivíduos executam mais por 

obrigação do que por vocação, e esse trabalho só tem significado 

para eles em termos de poder aquisitivo, que pode ser contabilizado 

e medido. A produção serve para estimular o consumo, necessário 

para compensar o tempo gasto no trabalho. Assim, o trabalho foi 

gradualmente monetizado, forçando os indivíduos a trabalharem 

para outros a fim de pagar aqueles que trabalham por eles. A 

possibilidade de receber determinados serviços livremente e depois 

retribuir de alguma forma desapareceu totalmente em um mundo 

em que nada tem valor, mas tudo tem um preço (isto é, um mundo 

em que qualquer coisa que não possa ser quantificada em termos 

monetários é considerada desprezível ou inexistente). Numa 

sociedade assalariada, abre-se mão do próprio tempo, na maioria 

das vezes, na tentativa de ganhar a vida. 

 

Agora, devido às novas tecnologias, produzimos mais e mais 

bens e serviços com constantemente menos trabalhadores. Na 

Europa, esses ganhos de produtividade resultam em desemprego e 

desestabilizam algumas das próprias estruturas da sociedade. Essa 

produtividade favorece o capital, que usa o desemprego e a 

realocação de trabalhadores para enfraquecer o poder de 

negociação dos trabalhadores assalariados. Assim, hoje o 

trabalhador individual já não mais é somente explorado, mas se 
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converte em algo cada vez mais inútil; a exclusão substitui a 

alienação em um mundo cada vez mais rico, mas onde o número 

de pessoas pobres aumenta constantemente. Mesmo a possibilidade 

de retornar ao pleno emprego exigiria uma ruptura completa com o 

produtivismo e o fim gradual de uma era em que o pagamento por 

salário é o principal meio de integração na vida social. 

 

A redução da jornada de trabalho é um dado secular que torna 

obsoleto o imperativo bíblico: "Ganharás o pão com o suor do teu 

rosto". Devem ser encorajadas reduções negociadas na duração da 

semana de trabalho e o aumento concomitante de novos 

trabalhadores para compartilhar seu trabalho, bem como a 

possibilidade de ajustes flexíveis (folgas anuais, períodos 

sabáticos, cursos de capacitação profissional etc.) para todos os 

tipos de trabalho. Trabalho "heterônimo": trabalhar menos para 

trabalhar melhor e ter tempo para viver e aproveitar a vida. Na 

sociedade atual, a atração e a promessa de bens aumentam cada vez 

mais, mas também aumenta o número de pessoas cujo poder de 

compra está estagnado ou até diminuindo. Assim, é imperativo 

gradualmente dissociar o trabalho da renda. É preciso explorar a 

possibilidade de estabelecer um salário mínimo fixo ou renda para 

todos os cidadãos, desde o nascimento até a morte e sem pedir nada 

em troca. 
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9. Contra a Corrida Implacável das atuais 

Políticas Econômicas; por uma Economia a 

Serviço do Povo 
 

Aristóteles4 fez uma distinção entre "economia", que tem como 

objetivo satisfazer as necessidades do homem, e "crematística", 

cujo fim último é a produção, o ganho e a apropriação de dinheiro. 

O capitalismo industrial foi gradualmente ultrapassado por um 

capitalismo financeiro cujo objetivo é obter retornos máximos no 

curto prazo, tudo em detrimento da condição das economias 

nacionais e do interesse de longo prazo do povo. Essa metamorfose 

foi provocada pela fácil disponibilidade de crédito; ampla 

especulação; emissão generalizada de "obrigação de não fazer"; 

amplo endividamento de indivíduos, empresas e nações; o papel 

dominante de investidores internacionais; fundos mútuos que 

buscam obter lucros especulativos etc. A onipresença do capital 

permite que os mercados financeiros controlem a política. As 

economias se tornam incertas e até precárias, enquanto a imensa 

bolha financeira mundial explode de tempos em tempos, 

provocando ondas de choque por toda a rede financeira. 

 

Além disso, o pensamento econômico é expresso em fórmulas 

matemáticas que afirmam ser científicas, excluindo qualquer fator 

que não possa ser quantificado. Assim, os índices 

macroeconômicos (PIB, PNB, taxa de crescimento etc.) não 

revelam nada sobre a condição real de uma sociedade: desastres, 

acidentes ou epidemias são aqui contados como positivos, pois 

estimulam a atividade econômica. 

 

Diante de uma riqueza arrogante, que visa apenas aumentar ainda 

mais através da capitalização de desigualdades e os sofrimentos 

que ela mesma gera, é imperativo restabelecer a economia a serviço 

dos indivíduos e de sua qualidade de vida. Os primeiros passos 

devem incluir: instituir, em nível internacional, um imposto sobre 

todas as transações financeiras; cancelar a dívida dos países do 

 
4 Aborda o tema em três livros: Economia, Política e Ética a Nicômaco. 
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Terceiro Mundo e revisar drasticamente todo o sistema de 

desenvolvimento econômico. Deveria ser dada prioridade à 

autossuficiência e às necessidades dos mercados interno, nacional 

e regional. Precisa haver um fim no sistema internacional da 

divisão do trabalho. As economias locais devem ser libertadas dos 

ditames do Banco Mundial e do FMI. As leis ambientais devem ser 

promulgadas em escala internacional. É preciso encontrar um 

caminho a partir do duplo impasse das economias governamentais 

ineficazes, por um lado, e das economias hipercompetitivas 

orientadas para o mercado, por outro, fortalecendo um terceiro 

setor (parcerias, sociedades mútuas e cooperativas), além de 

organizações autônomas de ajuda mútua com base em 

responsabilidade compartilhada, associação voluntária e 

organizações sem fins lucrativos. 
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10. Contra o Gigantismo; por Comunidades 

Locais 
 

A tendência à expansão excessiva e à concentração produz 

indivíduos isolados que são, portanto, mais vulneráveis e 

indefesos. Exclusão generalizada e incerteza social são as 

consequências lógicas desse sistema, que eliminou quase todas as 

possibilidades de reciprocidade e solidariedade. Diante das 

pirâmides verticais tradicionais de dominação que não inspiram 

confiança, diante de burocracias que estão alcançando cada vez 

mais rapidamente seu nível de incompetência, entramos em um 

mundo de todos os tipos de redes cooperativas. A tensão anterior 

entre uma sociedade civil homogênea e um Estado de Bem-Estar 

Social monopolista foi, aos poucos, reduzida pela existência atual 

de toda uma rede de organizações que apoiam comunidades 

deliberativas e funcionais que estão se formando em todos os níveis 

da vida social: família, bairro, vila, cidade, profissões e atividades 

de lazer. É somente nesse nível local que é possível criar um padrão 

de vida digno dos seres humanos - não uma vida fragmentada - e 

livre dos imperativos exigentes de velocidade, mobilidade e retorno 

de investimentos. Esse padrão de vida seria sustentado por valores 

fundamentais compartilhados, direcionados ao bem comum. A 

solidariedade não deve mais ser vista como o resultado de uma 

igualdade anônima (mal) garantida pelo Estado de Bem-Estar 

Social, mas como o resultado de uma reciprocidade implementada 

de baixo para cima por comunidades orgânicas encarregadas de 

assuntos como seguro e distribuição equitativa. Somente 

indivíduos responsáveis em comunidades responsáveis podem 

estabelecer uma justiça social que não é sinônimo de Bem-Estar 

Social. 

 

Esse retorno à comunidade local, por sua própria natureza, 

retornará às famílias sua vocação natural de fornecer educação, 

socialização e apoio mútuo. Isso, por sua vez, permitirá que os 

indivíduos interiorizem regras e leis sociais que hoje são 

simplesmente impostas de cima pra baixo e de fora. A revitalização 

das comunidades locais também deve ser acompanhada de um 
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renascimento das tradições populares que a modernidade fez 

declinar em grande parte. Pior ainda, a modernidade sempre tentou 

"comercializar" essas tradições culturais para o único benefício dos 

turistas (shows "folclóricos"). Promovendo a interação social e um 

senso de celebração, essas tradições inculcam um senso de ciclo de 

vida e fornecem marcos temporais. Enfatizando a passagem rítmica 

das eras e das estações, os grandes momentos da vida e as etapas 

do ano que passam, nutrem a imaginação simbólica e criam um 

vínculo social. Essas tradições nunca devem congelar no tempo, 

mas estas em constante estado de renovação. 
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11. Contra a Megalópole; por Cidades em 

Escala Humana 
 

Por mais de cinquenta anos, o urbanismo se rendeu à estética dos 

feios: cidades-dormitórios5 sem horizonte, áreas residenciais 

totalmente sem alma, subúrbios sombrios servindo de lixeiras 

municipais, shoppings intermináveis que desfiguram as 

características de todas as cidades, a proliferação de não-lugares6 

anônimos entregues a moradores que estão com pressa, as áreas do 

centro são totalmente entregues aos negócios e despojadas de sua 

forma tradicional de vida social (cafés, universidades, teatros, 

cinemas, parques públicos etc.) , estilos díspares de prédios de 

apartamentos, bairros degradados ou, pelo contrário, bairros 

constantemente sob vigilância de câmeras escondidas e 

monitorados por patrulhas de cidadãos, a população muda de áreas 

rurais e concomitantemente causam aglomeração urbana. Já não 

constroem casas para morar, mas para sobreviver em um ambiente 

urbano estragado pela lei do máximo retorno financeiro do 

investimento e da praticidade fria. No entanto, um lugar é, antes de 

tudo, um elo: trabalhar, movimentar-se, viver, não são funções 

separadas, mas atos complexos que abrangem a totalidade da vida 

social. 

 

A cidade precisa ser repensada como o local de todas as nossas 

potencialidades, o labirinto de nossas paixões e ações, e não como 

a expressão fria e geométrica da ordem econômica. A arquitetura e 

o urbanismo devem refletir e serem praticados no contexto de uma 

história local e em uma geografia específica. Isso implicaria a 

revitalização de um urbanismo enraizado e harmonioso com a 

comunidade local, o renascimento de estilos regionais, o 

desenvolvimento de aldeias e cidades de tamanho moderado em 

uma rede centrada nas capitais regionais. Implicaria também a 

abertura de áreas rurais, o desmantelamento gradual de 

 
5 Cidade-dormitório é uma designação usada para se referir a aglomerados urbanos surgidos nos arredores 

de uma grande cidade tipicamente para servir de moradia a trabalhadores da cidade-núcleo da região. 
6 Não-lugar é um neologismo cunhado pelo antropólogo francês Marc Augé para se referir a espaços 

antropológicos de transitoriedade em que os seres humanos permanecem anônimos e que não possuem 

significado suficiente para serem considerados “lugares”. 
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comunidades e áreas que agora são estritamente comerciais ou 

empresariais, a eliminação de publicidade agora onipresente e a 

diversificação de meios de transporte: desfazendo a tirania atual do 

carro privado, aumentando o transporte ferroviário de mercadorias, 

revitalizando o transporte público, levando, por fim, em 

consideração os imperativos ecológicos. 
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12. Contra a Tecnologia Desenfreada; por uma 

Ecologia Integral 
 

Em um mundo finito, há limites para o crescimento. Recursos, 

como o próprio crescimento, finalmente atingem seu limite. A 

rápida generalização dos níveis ocidentais de produção e consumo 

em todo o mundo pode levar, em várias décadas, ao esgotamento 

da maioria dos recursos disponíveis e a uma série de desastres 

climáticos e atmosféricos com consequências imprevisíveis para a 

raça humana. O desrespeito demonstrado à natureza, o 

enfraquecimento exponencial da biodiversidade, a alienação do 

homem pela máquina, o esgotamento de nossos suprimentos 

alimentares, tudo prova que "sempre mais" não é sinônimo de 

"sempre melhor". Vários grupos ecológicos sustentam essa 

posição, que rejeita totalmente a ideologia do progresso ilimitado. 

Precisamos nos tornar mais conscientes de nossas 

responsabilidades em relação aos mundos orgânico e inorgânico 

em que todos nos movemos. 

 

A megamáquina conhece apenas uma lei - máximo retorno dos 

investimentos. Isso deve ser combatido com o princípio da 

responsabilidade, que exige que a geração atual aja de maneira que 

as gerações futuras vivam em um mundo que não seja menos 

bonito, nem menos rico e nem menos diverso do que o mundo que 

conhecemos hoje. Também devemos afirmar a importância da 

pessoa concreta acima da acumulação de riqueza, poder e bens (ser 

mais em vez de ter mais). A ecologia sólida nos chama a ir além 

do antropocentrismo moderno em direção ao desenvolvimento de 

uma consciência da coexistência mútua da humanidade e do 

cosmos. Essa "transcendência imanente" revela a natureza como 

parceira e não como adversária ou objeto. Isso não diminui a 

importância única da humanidade, mas nega ao homem sua posição 

exclusiva que o cristianismo e o humanismo clássico lhe haviam 

atribuído. A arrogância econômica e a tecnologia prometeica 

devem ser controladas por um senso de equilíbrio e harmonia. Um 

esforço mundial deve ser realizado para estabelecer normas e 

diretrizes vinculativas para a preservação da biodiversidade. O 
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homem tem obrigações com o mundo animal e vegetal. Da mesma 

maneira, os padrões devem ser estabelecidos, em todo o mundo, 

para a redução da poluição. As empresas e corporações que poluem 

devem ser tributadas proporcionalmente aos danos causados. Um 

certo nível de desindustrialização no campo do processamento de 

alimentos pode favorecer a produção e o consumo local, bem como 

a diversificação de fontes de alimentos. Abordagens favoráveis à 

renovação cíclica dos recursos naturais devem ser sustentadas no 

Terceiro Mundo e devem ser priorizadas nas sociedades 

"desenvolvidas". 
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13. Pela Independência do Pensamento e pelo 

retorno à Discussão de Ideias 
 

Incapaz de se renovar, impotente e desiludido pelo fracasso de 

seus objetivos, o pensamento moderno se transformou lentamente 

em uma forma de "polícia do pensamento", cujo objetivo é 

excomungar todos aqueles que divergem de alguma forma dos 

dogmas ideológicos dominantes no momento. Ex-revolucionários 

se uniram em torno do status quo enquanto carregavam de suas 

vidas anteriores um gosto por expurgos e anátemas. Essa nova 

forma de traição baseia-se na tirania da opinião pública, conforme 

moldada pela mídia, e assume a forma de histeria purificadora, 

enervante sentimentalismo falso ou indignação seletiva. Em vez de 

tentar entender o novo século que se aproxima, eles continuam 

ensaiando questões desatualizadas, reciclando argumentos antigos, 

que nada mais são do que um meio de excluir ou desacreditar os 

oponentes. A redução da política à mera gestão do crescimento 

cada vez mais problemático exclui a possibilidade de mudar 

radicalmente a sociedade ou mesmo a possibilidade de uma 

discussão aberta sobre os objetivos finais da ação coletiva. 

 

O debate democrático, portanto, se vê reduzido a nada. Já não se 

discute, denuncia. Já não se raciocina, se acusa. Não se prova mais, 

se impõe. Todos os pensamentos, todos os escritos suspeitos de 

"desvio" ou mesmo de "divergência" são representados como 

consciente ou inconscientemente simpáticos a ideologias 

consideradas altamente suspeitas. Incapazes de desenvolver suas 

próprias ideias ou mesmo de refutar as ideias dos outros, esses 

censores lutam não apenas contra opiniões, mas também contra 

supostas intenções. Esse declínio sem precedentes do pensamento 

crítico é ainda mais agravado na França pelo egocentrismo 

parisiense. Assim, passamos a esquecer as regras tradicionais do 

debate civilizado. Também se começa a esquecer que a liberdade 

de opinião, cujo desaparecimento foi se aceita hoje com 

indiferença, não permite exceções. Temendo a livre escolha do 

povo e desdenhando suas aspirações, prefere-se a ignorância das 

massas. 
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A Nova Direita defende um retorno ao pensamento crítico e 

apoia fortemente a total liberdade de expressão. Diante da censura, 

das ideias "descartáveis" e da futilidade de modismos passageiros, 

a Nova Direita insiste, agora mais do que nunca, na necessidade de 

uma verdadeira renovação do pensamento crítico. A Nova Direita 

defende o retorno a questões de debate, livres das antigas divisões 

e posições fixas que bloqueiam novas abordagens para problemas 

antigos, bem como novas sínteses. A Nova Direita chama todas as 

mentes livres a se unirem em uma frente comum contra os 

discípulos de Trissotin7, Tartuffe8 e Torquemada9. 

 

 
7 Personagem do dramaturgo Molière da comédia satírica Les Femmes Savantes que envolve pretensão 

acadêmica. Trissotin é um poeta e escolar medíocre.  
8 Outro personagem de Molière que aparece na obra que carrega o seu nome, Tartuffe é um enganador, 

hipócrita e falso devoto.  
9 Inquisidor-geral de origem Sefardita, conhecido também de O Grande Inquisidor.  


