
 



Tratar-se-ia de um livro original de Alain Badiou publicado apenas no 

Brasil com enfoque particular sobre matemática, ontologia e 

formalismo? Sem dúvida, e o que motivou sua organização foi a 

percepção de que existe uma falta considerável de material didático em 

língua portuguesa, escrito pelo próprio Badiou, em torno dos 

argumentos e das fundamentações teóricas do sistema que o filósofo 

vem construindo há mais de três décadas. Um sistema além da 

complexidade, que se reinventa e reestrutura a partir daquilo que o 

condiciona, as obras da verdade. Como afirma nestas páginas o próprio 

Badiou: “eu sempre defendi com firmeza que a filosofia está sempre em 

vias de se reajustar à contemporaneidade, de se colar às novidades dos 

procedimentos genéricos. Para fazer o que? Para fazer propaganda da 

distinção entre verdade, opinião e ideologia. Para chamar a atenção 

sobre o fato de que é preciso valorizar a generalidade e a verdade 

enquanto tais, mas também de uma certa maneira porque ela conduz à 

subjetivação: a subjetivação filosófica é um tipo de subjetivação 

segunda”. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Norman R. Madarasz 

 

 A presente coletânea não configura uma tradução para o português de 

um livro inédito de Alain Badiou, mas trata-se da organização de uma série de 

traduções de textos disponibilizados em diversas revistas e demais fontes. 

Apresentamos, portanto, um livro original de Badiou publicado apenas no 

Brasil, com enfoque particular sobre a matemática, a ontologia e o formalismo. 

O que motivou sua organização foi a percepção de que existe uma falta 

considerável de material didático em língua portuguesa, escrito pelo próprio 

Badiou, em torno dos argumentos e das fundamentações teóricas do sistema 

que o filósofo vem construindo há mais de três décadas.  

Nesta coletânea, o leitor encontrará a tradução (i) de uma série de 

artigos, alguns já publicados em revistas brasileiras; (ii) da transcrição de aulas 

e de conferências, todas inéditas em português; e (iii) de três entrevistas 

cobrindo o período desde a publicação em 2006 do segundo volume do projeto 

sobre o ser e o acontecimento, Logiques des mondes (Lógicas dos mundos). As 

traduções foram produzidas pelos integrantes do Grupo de Pesquisa “Sistema e 

Estrutura” (CNPq), contando com pesquisadores e doutorandos em sua maioria 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. A coletânea 

decorre do seminário que ministrei no segundo semestre de 2018, “Badiou: 

elogio do sistema”, em comemoração dos trinta anos da publicação de uma das 

principais obras de filosofia francesa contemporânea, L´Être et l’événement. O 

objetivo fora então ler e comentar o livro em quinze aulas, trabalho que procurei 

desenvolver seguindo as “meditações” nele presentes.   

 

 

 

 Em 2018, Badiou completou seu sistema com a publicação do último 

volume da trilogia L’Être et l’événement. Seu título, L’Immanence des vérités  

(“A Imanência das verdades”)  aponta para uma mudança de foco analítico na 

construção do projeto. Neste terceiro volume, embora as teses fundacionais 

sejam mantidas, a tese segundo a qual a ontologia é a matemática formalizada 
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pela teoria dos conjuntos foi submetida a uma reorganização crítica. O livro 

apresentará assim uma teoria da verdade mapeada através de conjuntos 

genéricos e classes de infinitos, fazendo variar o modelo de sujeito estruturado 

pela ontologia para se focar na riqueza propositiva do conceito de obra. Decerto, 

em 2018, durante sua intervenção agora conhecida como “Conferência de  

Praga”, ou seja, a conferência de encerramento do Colóquio Badiou: Thinking 

the Infinite, o filósofo se afastara publicamente do aspecto totalizador da 

equação “matemática = ontologia”, tese explicitamente defendida desde as 

primeiras páginas de L’Être et l’événement.1 Contudo, tal gesto apenas trará 

mais precisão sobre relação entre ontologia, filosofia e matemática a partir de 

uma perspectiva sobre o real. A configuração já esvaziava toda forma de 

interpretação subjetiva enquanto condicionante de um pensamento do infinito 

múltiplo. A escrita proporcionada pela teoria dos conjuntos continuará 

encontrando os infinitos múltiplos de grande abrangência quando a língua 

conceitual natural parece almejar esta intensidade da multiplicidade apenas, ou 

principalmente, sob forma do Uno.  

Desta forma, L’Immanence des vérités atualiza a tese ontológica central 

do sistema de Badiou, aprofundada pelos teoremas sobre os “grandes cardinais” 

sendo demonstrados pela teoria dos conjuntos durante estes últimos trinte e 

alguns anos.  O livro visa iniciar o leitor em uma árida topologia das 

estruturações internas das instâncias da verdade genérica. A teoria 

contemporânea dos grandes cardinais, ou seja, das classes infinitas, fornece a 

Badiou as possibilidades teóricas para juntar ainda melhor a matemática à 

filosofia primeira. O espaço de criação destas verdades não só é prolífico, o que 

Badiou sempre defendera, mas existe realmente em um espaço V. Porém, tal 

conclusão não podia ser inferida apenas através dos nove axiomas da teoria dos 

conjuntos. Desenvolvimentos recentes têm levado matemáticos a aplicar 

mecanismos tais como o do forçamento e o dos ultrafiltros a fim de estabelecer 

protocolos de existência de cardinais infinitos que não destoem da coerência do 

universo teórico logrado pelos axiomas.  

                                                           
1 A Conferência de Prague foi ministrada por Badiou em inglês em 12 de abril de 2018. Está 
disponível para visualização sob o título genérico de “Alain Badiou: Five Points – Final Speech” 
no site do Prague Axiomatic Circle, grupo de pesquisa organizador do colóquio em: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWws287P1OU  
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A conclusão desta integração filosófica dos resultados da pesquisa 

matemática é instigante: ela torna possível postular que o universo não é tanto 

composto por matéria física (mesmo quântica ou supercordas) quanto por 

conjuntos, por múltiplos. Em outras palavras, ao invés de o “universo” ser um 

parâmetro-limite postulado internamente pela teoria dos conjuntos, a 

ampliação em direção aos grandes cardinais infinitos demonstra que o universo 

em questão nesta teoria corresponde ao mesmo conceito que move a astrofísica; 

ou seja, o multiverso, cujo último tamanho se relaciona ao que a filosofia 

denominava classicamente pelo termo de “absoluto”. Se puder ser verificado, tal 

resultado conferiria um novo instrumento teórico à filosofia, não tanto em sua 

pretensão de ser ciência primeira, mas enquanto configurante de um poderoso 

discurso que vincularia a justiça a um pensamento radical do comum – cuja 

escrita nada mais é que a matemática dos conjuntos. Ao se posicionar em uma 

perspectiva transhistórica, esta nova configuração retoma questões de justiça e 

de direito internacional logicamente demonstradas pelos escolásticos de 

Salamanca, entre outros teóricos do direito natural, mas com evidentes 

ressalvas até para a matemática contemporânea. Da mesma forma que é 

discutível se uma teoria de jus gentium, de societas e em especial o conceito de 

totus orbis mantêm seus significados epocais depois das Revoluções 

republicanas, antiescravistas e comunistas, também será questionável se o 

conceito geral de conjunto – lembrando-se da definição do matemático Georg 

Cantor: uma coleção, considerada como um todo, de objetos distintos e 

definidos de nossa intuição – preserva sua homogeneidade em relação ao termo 

(conjuntístico) de classe. Será que uma classe é ainda um conjunto, mesmo se a 

primeira fora idealizada meramente como maior do segundo? Sim e não: sendo 

transitiva aos ordinais, uma classe é um conjunto devido a suas partes, mas 

estas partes em vários casos de grandes cardinais são irredutíveis aos 

elementos. Para classes infinitas, quantas partes um conjunto possui é a questão 

central da investigação. Entre tais partes torna-se possível incluir os 

indiscerníveis em uma escala não enumerável, espaço em que o múltiplo acaba 

transitando verdadeiramente entre o todo e o falso.  

Esta nova força adquirida pela filosofia surge de sua reconfiguração a 

partir do sistema. Sua progressão, na obra de Badiou, se organizou através das 

seguintes  etapas,  cuja  periodicidade  não  é   perfeitamente   descontinua,  nem 
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completamente linear:  

 
(i) De 1968 até meados dos anos 1970: articulação de um pensamento radical 

conduzido pelo projeto de uma ciência formal de política revolucionária, 
cujo norte é a verdade lógico-formalista, passando pelos princípios 
organizacionais do maoísmo e da invenção política. Houve também o 
envolvimento de Badiou nas artes teatrais e literárias da vanguarda 
parisiense e, como se espera de um agrégé em filosofia, a execução de 
tarefas administrativas vinculadas ao Estado francês:  produção de uma 
série de gravações, entre 1965 e 1968, de entrevistas com filósofos 
destinadas à televisão pública francesa. Outro destaque foi a constituição, 
em 1969, do corpo docente do programa de filosofia do Centro 
Universitário Experimental de Vincennes, a futura Universidade 
Vincennes- Paris 8, em uma parceria decorrente de um convite feito por 
Michel Foucault, que ocupará o cargo de coordenador do programa;  

 
(ii) Fim dos anos 1970 até 1984: primeira articulação de uma nova teoria do 

sujeito a partir de um processo que reorganizava a relação entre filosofia e 
política, após anos de sutura, em um formalismo antifilosófico, 
exemplificado pelos livros Théorie du sujet (1982) e Peut-on penser la 
politique aujourd’hui? (1986);  

 
(iii) De 1984 até 2005: apresentação de uma nova teoria do sujeito genérico, 

distribuída nas quatro compossíveis condições discursivas em que verdades 
são efetivo e historicamente construídas. Os parâmetros destas condições 
são estruturados pelo campo axiomático da teoria matemática do múltiplo 
puro, fazendo delas também as condições pelo surgimento transhistórico da 
filosofia. Em virtude deste entrelaçamento, o que a teoria dos conjuntos 
axiomatiza é a ciência que vinha ocupar o lugar de uma filosofia primeira, a 
saber, a ontologia. As bases da nova ontologia matemática estavam em voga 
já no fim do século dezenove embora sem o adequado desenvolvimento 
quanto às implicações para uma ciência do ser vinculada às descobertas 
monumentais de Cantor, quando este desvinculou o infinito do Uno. 
Decerto, Cantor emancipara o infinito para recompô-lo no domínio do 
múltiplo. A dinâmica desta ontologia matemática é inferencial e não 
dialética, formalizada pelos axiomas do modelo conjuntístico de E. Zermelo 
e A. Fraenkel, em referência a duas etapas de sistematização 
individualmente realizadas por ambos em 1908 e 1922, respectivamente. 
Além dos seus oito axiomas, este modelo admite também o axioma da 
escolha (o que permite a comparação entre conjuntos). Juntado ao axioma 
da potência, mostra-se que o número de subconjuntos p(x) de um conjunto 
X é necessariamente superior ao número de elementos x do mesmo 
conjunto quando sua cardinalidade fora superior a 1. Quando aplicados a 
conjuntos infinitos, deste axioma se infere uma Hipótese do Contínuo (HC), 
esquema teórica apresentada por Cantor em 1878 que postula que o infinito 
não tem apenas o tamanho . Conquanto é possível demonstrar que 
existem números que não são bem ordenados, Cantor determinou que o 
contínuo  era maior que . A questão que então surgia era de saber se 
entre os dois se encontrava outra classe infinito. Ora, pelo modelo ZFC, HC 
será considerada independente em relação aos axiomas. Ser independente 
decorre de seu valor de verdade ser indecidível, se forem aceitas as 
conclusões opostas de K. Gödel de que a hipótese é verdadeira (não 
podendo ser refutada) e de P. Cohen, segundo o qual ela é falsa (não 
podendo ser demonstrada). A condição de independência foi preconizada 
em processos de formalização conforme o segundo teorema de 
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incompletude de Gödel. Na perspectiva ontológica, a questão mais 
interessante se inicia a partir deste ponto, pois permite aplicar o conceito 
chave de acontecimento em um contexto crítico para a teoria unitária do 
infinito. A formalização subsequente de Badiou mapeia um processo de 
subjetivação, por meio da operação de forçamento – a simulação da 
extensão do universo conjuntístico que pode ser configurada em uma classe 
sem que tenha propriedades, isto é, elementos. No entendimento da 
ontologia, a dinâmica de tal classe terá sido despertada por um 
acontecimento, mas como se deve no argumento de Badiou sua construção 
passa pela tipificação de verdades locais cuja verificação é assegurada pelos 
axiomas. A realização progressiva de ampliação deste conjunto – protótipo 
do sujeito genérico -- é proporcionada pela disciplina de uma ética das 
verdades e arruinada pelas figuras estruturais do desastre. Na conclusão 
desta primeira etapa de O Ser e o Acontecimento, a filosofia pode ser vista 
voltando a dar prioridade ao estudo das verdades, mas Badiou salientará 
que filosofia mesma não produz verdade alguma;   
 

(iv) De 1992 até 2015: complementação das categorias de localização da 
“situação” e do “estado da situação” para um sujeito, o contexto de L’Être et 
l’événement, agora através da noção de mundo possível, cujos modelos de 
formalização são a teoria das categorias de W. Lawvere e a teoria geral dos 
topoi de A. Grothendieck. O foco neste segundo volume do sistema se volta 
para um modelo transcendental do aparecer. O modelo implica que pela 
filosofia é possível rearticular os componentes clássicos pelos quais se 
fundamenta o conceito de mundo. Desta forma, as categorias de objeto, de 
mudança, de ponto, de vida e sobretudo de corpo, nas relações de força 
perante a aceitação ou não do acontecimento, são reestruturadas a partir de 
uma modelização transcendental da sua intensidade de existência e de 
identidade. Vale ressaltar que a identidade nesta configuração não remete 
mais a uma lógica binária aristotélica, e menos ainda a um essencialismo, 
mas, sim, a uma relação entre um objeto e ele mesmo traçado conforme a 
nomenclatura da teoria por um morfismo (ou flecha). Trata-se do 
fundamento de uma teoria de indexação do grau de diferenças que 
aparecem em mundo, especificamente as que compõem uma categoria. Em 
outros termos, a identidade é uma função (diferencial) aplicada a um 
elemento fundacional de uma categoria, enquanto um complexo categorial 
forma uma parte indexada pelo termo “átomo” – a partir da qual se torna 
possível visualizar a configuração pujante de um mundo. Se uma coisa 
estiver no mundo enquanto múltiplo sem qualidade ou sem corpo, como 
sustenta a ontologia, então o transcendental serve para medir o grau de seu 
aparecer que prossegue pela complexidade crescente da configuração 
categorial: o grau máximo faz com que se trate de uma existência sem 
limitações, mas quando o grau for mínimo a identidade é inexistente. 
Portanto, esta nova teoria de existência resulta de uma medida que regula, 
por assim dizer, o aparecer de um múltiplo. Neste ótico, o novo conceito de 
corpo será postulado como suporte da verdade genérica, cujo caráter 
acontecimental determina a maximalidade existencial necessitada para que 
seja ampliado seu escopo de existência até se criar um novo mundo. Sua 
intensidade é medida na indexação que lhe é conferida pelo conjunto de 
regras compondo o transcendental. Ao contrário de L´Être et l’événement, 
que apostava em um realismo matemático para formalizar a ontologia, 
assim refutando e rompendo com as tradições da fenomenologia, do 
existencialismo e da hermenêutica, Logiques des mondes apresenta uma 
lógica relacional de fenômenos – uma fenômeno-lógica – que suplementa a 
idealização contemporânea do mundo por uma triangulação em que a 
verdade é reinserida. Ao invés da dita proposição pós-moderna primária de 
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um materialismo democrático segundo a qual “só existem linguagem e 
corpo”, a nova teoria dos mundos de Badiou afirmará uma dialética 
materialista em que existem linguagem e corpo, além da existência 
também da própria verdade. Pela perspectiva da existência, há 
naturalmente de se considerar as formas de subjetivação que não são 
genéricas, formas subjetivas que desviam a força implicativa e 
consequencial do sítio acontecimental, em relação ao qual Badiou tece uma 
teoria dos afetos existenciais. Consequentemente, a metafisica denominará 
qualquer teoria que desconheça a separação irredutível entre lógica e 
matemática, quando a fidelidade a uma filosofia radical do comum se 
expressará em direção ao corpo genérico acontecimental;  

 
(v) 2013 até o presente: após diversas apresentações e aulas, a teoria da 

verdade implicada pela matemática dos grandes cardinais alcança o público 
geral em 2018. Esta teoria se propõe a analisar a possibilidade da existência 
de um conjunto infinito que é um contraexemplo da HC, isto é, ou é 
enumerável ou tem um subconjunto perfeito (sem lacunas). A primeira 
etapa do argumento em L’Immanence des vérités consiste em um 
recenseamento da finitude a fim de identificar o tipo de dinâmica que 
contribui a um recobrimento recorrente que se constata a respeito da 
potência dos infinitos. Para tanto, Badiou organiza uma dialética entre 
dejeto e obra, na qual aproxima a nova hipótese comunista aos meios de 
criação de uma obra que supera as limitações da finitude vitalista repetitiva 
e das filosofias socioliberais servis. Tão restritivas quanto tais lamentações 

finitistas seriam, uma só variedade ainda permanece pouca diferente 
de uma finitude opressiva, pois trata-se de processo de recobrimento 
formal e topológico visando a bloquear o modo pelo qual se acessa ao real. 
O dejeto sobretudo participa enquanto ato de uma suposta impossível 
possibilidade de outros infinitos. Enquanto teoria, o recobrimento se 
esforça em refutar ontologias que afirmam a grandeza crescente dos 
conjuntos. Convocada novamente, a teoria dos conjuntos demonstra outra 
perspectiva, a de que o infinito se pensa atualmente na matemática por 
meio de uma hierarquia cumulativa de classes/múltiplos infinitos, a 
hierarquia denominada V. Por isso, entender os infinitos necessita a 
aprendizagem de demonstrações matemáticas – a verdadeira “arque-
escrita”. Além de não ter limite, o infinito a partir de Cantor vai se 
distinguindo por procedimentos de demonstrações constitutivas, isto é, de 
provas. Badiou apresenta quatro estruturações, quatro tipologias, para 
pensar os meios que permitem acessar a irredutibilidade dos infinitos em 
uso na matemática, apenas o último dando acesso ao que será denominado 
absoluto: (tipo-1) o infinito limitado à inacessibilidade pela transcendência 
operatória, isto é, ao Uno em sua função e não enquanto essência; (tipo-2) o 
infinito que resiste a uma partição interna  (através dos  procedimentos 
aritméticos por exemplo) e se apresenta em sucessão da compacidade, 
conforme a teorema de  Ramsey, que será superada pelo cardinal de 
Ramsey mesmo, sendo transcendente diz respeito a ômega, o infinito 
terminal dos ordinais, que são transitivos e portanto enumeráveis; (tipo-3) 
o infinito agora em prol a um crescimento interno de um conjunto infinito 
de grandes partes, discernível por um dispositivo de medida, o  “ultrafiltro”, 
pelo  qual  racionalmente se demonstra a existência do conceito de 
“cardinal completo”, um grande cardinal não enumerável, ou seja, maior 
que ; e (tipo-4) pela técnica do ponto crítico pelo qual se projeta de 
maneira retroativa, a partir da hierarquia cumulativa dos conjuntos 
infinitos, por uma função de “embedding”, ou seja, de imersão elementar 
em um grande cardinal k, subconjunto da classe absoluta V, com o conjunto 
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0#  (zero sustenido). Em francês, Badiou traduz a noção de “embedding” em 
“plongée”, o que traduzimos por “imersão”, função equivalente a um 
“ultrafiltro” dito não principal de um conjunto quase idêntico à classe 
absoluta V. Este conjunto possui o caráter aproximativo, mas não idêntico, 
de semelhança com V, demonstrado formalmente no teorema de Jensen 
como o absoluto inconsistente. Por ser o conjunto transitivo mais próximo a 
um cardinal completo, esta classe quase-absoluta determina que é pela 
diferença conduzida por um único elemento que se pode, como se se 
tratasse de uma função sobre um atributo da ontologia monista de 
Espinosa, aceder ao absoluto. Embora não denominado V em O Ser e o 
Acontecimento, o universo dos múltiplos inconsistentes figurava como pano 
de fundo da situação basilar, mesmo que este conceito de situação ainda 
deixava sobrepostos os múltiplos inconsistentes com o vazio. De todo 
modo, nenhum dos dois recebia uma determinação existencial, mas não 
houve também nenhuma aproximação do vazio ao absoluto, nem que seja 
nominativa. A partir da situação, o genérico surgia de forma indiscernível, 
porém sempre em um estado da situação. O que lhe sustentava do lado de 
fora não entrava na especulação do conteúdo de um sujeito genérico, pois o 
genérico escapa do axioma de escolha, isto é, não se apresentava nenhum 
protocolo de comparação entre o conjunto genérico e outros conjuntos 
senão o universo sem limite dos conjuntos mesmo, pois o genérico se 
compõe só de partes, mas não de elementos. A estratégia teórica de Badiou 
transita à outra perspectiva neste último livre. Nas quatro técnicas de 
provas do infinito, L’Immanence des vérités formaliza uma teoria imersiva 
da forma diferencial das verdades pelas quais se compõe a força de sujeição 
implicada por um conjunto genérico. O seminário de Badiou apresentara os 
capítulos deste livro magistral, não obstante seu tratamento singularmente 
filosófico. Demonstrava-se o caminho pelo qual se constrói uma classe 
infinita existencial. A classe absoluta quase-completa k será um infinito 
diferenciado que proporciona uma modificação estrutural do conceito 
denominado obra. Pela sua capacidade a captar tal infinito, esta obra 
singular se mostra propícia a ser denominada “obra de verdade”. A 
multiplicidade que a compõe se destaque por uma intensidade sem 
precedente, com o conceito de indexo sendo novamente convocado para 
fixá-lo neste ponto. Ausente do primeiro volume, curiosamente silencioso 
para uma filosofia comunista, o conceito de obra volta ao final deste projeto 
monumental. O livro exigira do leitor a imersão plena em teoremas e 
demonstrações, apenas por meio dos quais a hierarquia dos infinitos se 
torna inteligível. Mas será que a matemática neste livro se inscreve no 
sistema ainda na forma de uma ontologia? Creio que a matemática se 
afirma talvez mais fortemente do que no passado, como condição da 
filosofia, o que significa, no sistema, que a filosofia está sob sua condição, a 
ontologia se dissolvendo cada vez mais na in-existência da não-identidade 
do vazio. Pois, em A Imanência das verdades, a ontologia não se manifesta 
mais como forma apenas no surgimento do sujeito radicalmente novo. Ela 
mapeia o multiverso, cuja composição passa por múltiplos infinitos. 

  
Desta maneira, é possível ver que, apesar das aparências, o objeto 

principal da filosofia de Badiou não é apenas uma ontologia, nem sequer uma 

ontologia matemática, mas uma teoria recursiva do sujeito na qual os modelos 

kantiano, husserliano e freudiano se encontram superados. No entanto, por 

motivo de sua obra ter sido pouco traduzida, compreende-se que tal sutileza 
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escapa à compreensão. Sem traduções não há ampla criação filosófica – 

constatação frustrante quanto ao momento presente tanto no Brasil quanto em 

geral no mundo lusófono, liderado pelo mau exemplo da passividade de 

Portugal. Sem ampla criação filosófica, não há descobrimentos científicos 

originais. Que os dogmáticos da Ciência com C maiúsculo sejam avisados! 

Cabe assim propor um dever. Conquanto cada doutorando brasileiro de 

filosofia deva conhecer vários idiomas, a instituição de ensino superior tem 

ainda uma responsabilidade ética de evitar de transformar a filosofia de 

pesquisa em uma atividade acessível apenas às elites poliglotas. Por isso 

devemos exigir traduções. Desde a grande época da filosofia árabe e judaica na 

Córdoba dos Omíadas, os programas de tradução em Damasco e Cairo, e a 

criação do Bayt al-Hikmah, a Casa da Sabedoria, na Bagdá do Califado 

Abássida, a arte da tradução representa uma capacidade técnica fundamental 

para a progressão do campo filosófico. De cada novo doutor em filosofia 

formado no Brasil deveria ser exigido a tradução de um livro fundamental da 

produção internacional como retorno social do privilégio de ter se formado 

nesta ciência fundamental. 

 Indico assim a ausência da tradução de Logiques de mondes apenas para 

salientar o que se perde no que diz respeito a uma configuração maior do 

sistema criado por Badiou, o que retira dos leitores monolíngues uma 

perspectiva sobre um dos projetos filosóficos mais importantes destes últimos 

tempos. Sua ausência na bibliografia lusófona é o sintoma de um campo de 

pesquisa filosófica governado pela hegemonia da fenomenologia e da teoria 

crítica. Nesta hegemonia o conceito de consciência permanece em grande parte 

naturalizado, não obstante a integração da consciência pelas neurociências em 

seus próprios projetos de pesquisa.  No passado, numa época não tão distante, 

podia até ter parecido incompreensível para filósofos que nem a psicologia 

cognitiva nem a neurociência apostavam em pesquisar “a consciência”. O que 

então parecia a auge da instrumentalidade científica hoje mostra sua prudência 

diante do essencialismo filosófico herdado do século XIX. Constatação pela qual 

é possível afirmar, a partir da bibliografia em língua portuguesa, a seguinte 

conclusão: ou a fenomenologia será fundamentada no sujeito intencional e na 

emergência da consciência através de suas camadas “passivas”, ou não se 

sustentará metodologicamente. Pois da existência da consciência nenhum 
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fenomenólogo duvida a tal ponto que, após décadas de contestação e não 

obstante a proliferação de orientações filosóficas subjacentes cuja explicitação 

teórica é frequentemente desprezada, hoje um grande número de 

neurocientistas também aposta na naturalidade da consciência! 

 Ora, Logiques des mondes desenvolve uma fenômeno-lógica na qual 

nem o sujeito tampouco a consciência são pressupostos. No entanto, seu 

programa não procura uma suplementação biológica, ao menos não a partir dos 

modelos construídos pela experimentação biomédica guiada pelos interesses 

comerciais das indústrias farmacêuticas. Logiques des mondes apresenta uma 

teoria do corpo distribuído por afetos, veículo das verdades criadoras de novos 

mundos e de novas economias igualitárias. A ciência da formalização topológica 

será, de acordo com Badiou, a tecnologia que dará conta das possibilidades de 

se erguer um mundo em fidelidade a um conjunto de verdades distribuídas em 

vista de um igualitarismo fundacional.  

  

 

 

 O título Validações remete ao espírito de prova e de lógica demonstrativa 

na interlocução que Badiou mantém com a matemática, simbolizada ⊢. Sob 

ataque por membros deste governo, a filosofia precisa da estrutura do sistema 

para que seus fins éticos sejam expressos pela produção de verdades. A verdade 

produzida na sua interlocução com a política de emancipação faz com que a 

desigualdade e a estratificação social proporcionadas pela legalidade da 

propriedade privada só serão revertidas se foram conceitualizadas pela hipótese 

comunista. Portanto, apenas uma política de esquerda valida a fixação da ideia 

comunista. A gratuidade essencial de todos os saberes se junta a esta política 

que recursivamente determina os fins da filosofia.  

O livro está estruturado em quatro partes: (i) situação do sistema, (ii) 

componentes do sistema, (iii) condições do sistema e (iv) a matemática no 

sistema. Os capítulos são enumerados pela beleza dos algarismos hindu-

arábicos contemporâneos, ditos orientais, pois os números usados no ocidente 

já são árabes... 

 Na seção Situação do Sistema, apresenta-se a conferência ministrada por 

Badiou em Atenas em 2008, na qual articula uma comparação entre L’Être et 
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l’événement e Logiques des mondes. A tradução é de Federico Orsini, 

pesquisador italiano do PPG em Filosofia da PUCRS, e principal tradutor da 

Ciência da Lógica de Hegel para a língua portuguesa. Ele nos prestigiou neste 

livro com mais uma instância da sua fina arte interlinguística.  

A seção seguinte, Componentes do Sistema, inicia-se com a tradução do 

posicionamento formalizado por Badiou alguns anos depois da famosa disputa 

com os deleuzianos despertada por seu livro O Clamor do Ser. O texto é de 

2000, três anos depois da aparição do livro, tendo sido publicado originalmente 

na revista Multitudes. Em 2009, tive a oportunidade de organizar o primeiro 

dossiê sobre a filosofia de Alain Badiou no Brasil, publicado na revista Ethica. 

Cadernos acadêmicos. O artigo “Oito Teses sobre o Universal”, publicado 

originalmente em 2004 pelo Centro Internacional de Estudos sobre Filosofia 

Francesa Contemporânea (CEIPFC), um laboratório de pesquisa criado por 

Badiou quando era diretor do programa de filosofia na École Normale 

Supérieure, aprofunda as teses de L’Être et l’événement no momento em que 

Logiques des mondes lhe afastava da proposta ontológica. As teses operam de 

tal forma que encaminham um movimento da incompletude do universo 

conjuntístico, cuja consistência é assegurada por regras dedutivas 

necessariamente bivalentes, à pluralidade de mundos possíveis suscetíveis de 

construir tantas lógicas quanto a coerência puder assegurar. A tradução 

seguinte, do artigo “Sistema do sistema”, escrito por volta de 2012, configura na 

verdade uma publicação que apareceu originariamente em língua portuguesa. 

Fez parte do dossiê que organizei para a revista Veritas sobre a ontologia 

repensada pela filosofia francesa contemporânea, a partir de textos atuais 

produzidos por filósofos morando na França. No encerramento desta seção de 

nosso livro, a tradução da conferência “O Finito e o Infinito” é incluída como 

contribuição copyleft ao público brasileiro. Ministrada para uma turma de 

alunos do ensino fundamental de Montreuil, na periferia de Paris, o texto não 

apenas apresenta a um público não especialista as relações entre o finito e o 

infinito, mas desenvolve literalmente a principal linha argumentativa de 

L’Imanence des verités. Por ter sido um texto dirigido a um público infanto-

juvenil, mantivemos o tom de seu pronunciamento original. Trata-se, desta 

forma, de um instrumento imprescindível para a explicação das ambições 

matemáticas do sistema em sua linguagem comum.  
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 A terceira seção, Condições no Sistema, conta com a tradução de duas 

aulas de Badiou ministradas quando ainda professor na École Normale 

Supérieure. Vale lembrar a ação de censura seguido de afastamento de que ele 

foi vitima no final de 2015. Após os ataques terroristas que abalaram Paris em 

novembro de 2015, Badiou propôs uma leitura corajosa das causas do problema 

social que poderia ter levado pessoas desesperadas da população de origem 

magrebina, morando nas periferias das grandes cidades francesas, a cometer os 

deploráveis atos que mataram mais de duzentos jovens. Em decorrência de 

“obscuras” razões administrativas, Badiou será obrigado a encerrar seu 

seminário na École. Na verdade, lhe fora aplicado um método indireto de 

afastamento das suas funções:  enquanto que desde muito ministrava aulas na 

maior sala da École, pois seu público ultrapassava as duzentas pessoas, então 

apenas uma pequena sala lhe será designada. Em consequência disto, Badiou 

recebera o convite do Théatre de la Commune, em Aubervilliers, para transferir 

seu seminário para o auditório principal, com capacidade de até duzentas e 

cinquenta pessoas. E lá ele ministrará seu curso até se aposentar em 2017 aos 

oitenta anos de idade. Quanto ao âmbito da École Normale Supérieure, 

referente ao período descrito anteriormente, Badiou periodicamente integrou 

conferências em suas aulas normais. Tal é o caso da conferência-aula sobre o 

artista Dadá, Marcel Duchamp, em 2007, e de uma segunda, sobre a 

Feminilidade, seis anos depois. Embora se focalizando nas condições artísticas e 

amorosas da filosofia, estas duas conferências representavam igualmente um 

espaço de conceitualização que concernia aos pressupostos gerais do conceito de 

genérico, fundamental para reconstruir uma teoria de um sujeito pós-

fenomenológico. 

Já a última seção deste livro se compõe de três entrevistas sobre a 

Matemática no Sistema. A primeira entrevista foi publicada na tradução para a 

língua inglesa da segunda edição do primeiro livro de filosofia de Badiou, que 

reunia duas conferências previstas para os meses de maio e junho de 1968, 

tendo sido pronunciada apenas a primeira. Seu livro publicado 

subsequentemente, O Conceito de Modelo, pela Editora François Maspero, 

articulava uma crítica radical da ciência institucional através de seus 

pressupostos ideológicos. Buscava-se assim estender o caminho conceitual 

aberto pelo formalismo estruturalista até uma ciência comunista verdadeira. 
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Uma ciência comunista, porque se estrutura de maneira imanente ao absoluto 

ele mesmo, um absoluto que não possui “ser” mas que não deixa de trabalhar 

com subconjuntos e partes que são alimentados por seus critérios. Nesta 

publicação, Badiou foi entrevistada pelo filósofo e professor chinês, Tzuchien 

Tho, então aluno em Paris. O livro está disponível por meio de copyleft, e 

agradecemos ao professor Tzuchien pelo texto. No mesmo dossiê da revista 

Êthica em que publiquei a tradução das “Oito Teses sobre o Universal”, traduzi 

igualmente a entrevista que fiz com Badiou, junto ao professor grego Marios 

Constantino, apoiada pela revista Society and Space. Retomo-a aqui em uma 

versão levemente editada a fim de focar nas questões pessoais e específicas que 

fiz a Badiou sobre a matemática e a lógica em suas diferentes abordagens entre 

L’Être et l’événement e Logiques des mondes. Trata-se então da condição da 

política de emancipação, o que levou à primeira afirmação publicada das novas 

teses sobre a Hipótese Comunista desenvolvidas pelo livro sobre o então 

presidente francês, Nicolas Sarkozy. Lá a Hipótese Comunista se afirmara como 

fim e horizonte do pensamento estrutural surgido em decorrência do colapso do 

sistema financeiro ocidental em 2007-2008, um sistema que fora salvo apenas 

por medidas contrárias a todos os princípios da economia do laissez-faire, a 

saber, pelo patrimônio público do Estado. Cabe ressaltar também que salvo 

referência explícita à importante tradução brasileira de L’Être et l’événement e 

ao dossiê da revista Êthica, todas as aparições neste livro do termo francês 

“événement” serão traduzidas por acontecimento, e não por “evento”. Assim 

sendo usaremos o título O Ser e o Acontecimento para traduzir L’Être et 

l’événement. Esta última seção termina com uma entrevista realizada com 

Giovanni Minozzi, da Universidade de Padova, recentemente publicada na 

Itália, na qual Badiou apresenta as teses gerais de L’Immanence des vérités.  

Ao final do deste livro, encontra-se uma breve descrição das atividades do 

grupo de pesquisa “Sistema e Estrutura”, e também informações biográficas sobre 

os tradutores e revisores, aos quais agradeço imensamente pelo empenho. Meus 

agradecimentos à equipe da Editora Fundação Fênix pela produção, e especialmente 

ao Doutor Jair Tauchen pelo acompanhamento. Embora sendo um grupo de 

pesquisa vinculado ao CNPq, suas produções, bem como esta publicação, foram 

realizadas junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS e com 

apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES) por meio da Bolsa de Programas de Excelência, que financiou tanto as 

traduções quanto a produção do livro.  

 

 

 Por fim, agradeço a Alain Badiou pela formação doutoral recebida e pelos 

projetos realizados em comum. Mais ainda lhe agradeço por ter me ensinado 

que manter-se fiel à verdade é escopo a ser vivido através da construção de uma 

obra, condição sine qua non para se mover, trabalhar e criar pelos infinitos. 

Minhas reflexões e análises críticas sobre sua filosofia virão em breve no livro 

Seis Estudos sobre o sistema filosófico de Alain Badiou, com publicação 

prevista para 2020. A obra musical do produtor, compositor e baixista 

extraordinário Bill Laswell acompanhou a organização deste livro.  

 Uma observação final sobre a tradução: alguns dos textos presentes neste 

volume, por razões de tempo, não foram submetidas a Badiou para que os 

revisasse. Assim faz-se importante incluir a mesma orientação dada por ele na 

publicação de suas aulas ministradas na European Graduate School, organizada 

por Srdjan Cvjeticanin. Em What is Philosophy?, Badiou solicita, devido à 

questões linguísticas, que quando o livro for citado seja explicitamente 

mencionado na referência que se trata de um texto não revisado por ele. A 

inclusão de artigos não revisados por Badiou foi feita com o intento didático de 

oferecer meios para melhor elucidação de sua obra, o que poderá ajudar leitores 

leigos ou sem formação universitária em filosofia de tradição francesa a 

entendê-los em suas grandes linhas. 

 Quero dedicar este livro aos organizadores de Materialismo histórico e 

materialismo dialético, publicado pela Editora Global no Brasil em 1979, em 

plena ditadura militar. Esta publicação, traduzida por Elisabete A. Pereira dos 

Santos, registra a “co-autoria” entre Alain Badiou e Louis Althusser. Traduzido 

do livro epônimo publicado na Argentina pela Editora Passado y Presente em 

1972, na véspera do massacre de jovens da esquerda peronista em Ezeiza no 

início dos anos de chumbo, o livro apresentava o pensamento destes dois 

inovadores comunistas a um público sem mais acesso à filosofia de criação, 

profundamente abalada pela censura e do terrorismo de Estado nos dois países.  

 

Porto Alegre, RS, setembro de 2019.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I 

SITUAÇÃO DO SISTEMA 
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A CONFERÊNCIA DE ATENAS 
Introdução a O Ser e o Acontecimento e a Lógicas dos mundos 

(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BADIOU, Alain. Conférence d’Athènes: Introduction à L’Être et l’événement et 

Logiques des mondes. (Conferência Proferida na Universidade técnica nacional de 

Atenas, 30 de janeiro de 2008.) Transcrição realizada por R. Lopinska. Tradução 

Federico Orsini, pesquisador italiano do PPG em Filosofia da PUCRS, Professor 

Visitante na UFLA. 

 Disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=CfngSuXwW0g&feature=PlayList&p=BBC9321F

B9E98E03&playnext_from=PL&index=0&playnext=1 Acesso em: 20 Jul. 2019. 
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Devo explicar minha filosofia em uma hora. Isso é bastante difícil, talvez 

mais difícil do que criá-la. Ainda assim, vou tentar propor para vocês algumas 

explicações.  

Acredito que se possa dizer que há quatro ideias fundamentais no 

primeiro livro de sistemática relativo à minha filosofia, isto é, O Ser e o 

Acontecimento, publicado há 20 anos (em 1988). 

 

Primeira ideia: O ser enquanto ser está composto de múltiplos 

 

O correspondente negativo dessa tese é que o ser não é Um.2 O ser é pura 

multiplicidade, composição múltipla. Não é reduzível ao Um. Esse é o gesto por 

meio do qual, evidentemente, separamo-nos da teologia. Pode-se dizer que Deus 

é o nome de uma relação entre o ser e o Um. E se dizemos que o ser é pura 

multiplicidade, o separamos do Um. Voltarei a essa ideia, mas há um aspecto 

importante: quando se diz multiplicidade, pensa-se também em multiplicidades 

infinitas. 

Essa é a razão pela qual minha filosofia vem necessariamente depois do 

matemático Cantor, porque Cantor é o primeiro a ter proposto um pensamento 

completo do que é uma multiplicidade infinita, [uma] multiplicidade infinita 

atual, [uma] multiplicidade realmente infinita. Depois de Cantor podemos 

pensar racionalmente o que é uma multiplicidade infinita, e podemos dizer, 

quando dizemos também que o ser enquanto ser contém o infinito, que, num 

certo sentido, o ser é capaz de ser infinito. 

E, portanto, dessa vez a dimensão negativa consiste em separar o infinito 

do Um, em romper o laço fundamental na metafísica clássica entre infinito e 

                                                           
2Badiou se refere à tese neoplatônica de que a unidade é o requisito, a condição necessária para 
o ser de qualquer coisa. É a interpretação que Leibniz resume no lema: o ser é sempre um ser. 
Mais ainda, para Plotino a unidade é a causa e a razão suficiente pela qual todos os entes são 
entes. Portanto, tudo o que é um é ser salvo o próprio Uno, pois o Uno não é o ser, que ele dá. 
Ou seja, o Uno não é um (Enéadas, VI, 5, 6, 1: 32-33), porque é a fonte da unidade. 
Evidentemente, a filosofia de Badiou rejeita tanto a interpretação minimalista (ontológica) do 
vínculo inseparável entre ser e um como a interpretação neoplatônica (não-ontológica) da 
ultrapassagem do ser pelo Uno (o princípio primeiro). Dado que a presente entrevista não está 
interessada em diferenciar as duas noções de unidade, resolvemos traduzir sempre o termo 
francês “un/Un” por “um/Um”. A mesma opção foi seguida pelos tradutores da edição brasileira 
de O Ser e o Acontecimento/Evento. Nesta obra, Badiou associa o neoplatonismo à tentação 
filosófica de arrancar o múltiplo (de toda apresentação e de toda predicação) do Um do ser 
(Meditação 1). Porém, ao manter o vínculo entre Um e ser, Badiou parece querer encaixar essa 
tradição filosófica numa heideggeriana constituição onto-teológica da metafísica, caracterizada 
pela indissolubilidade da questão do ser, do um e do ente supremo. (Nota do Tradutor).              
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Um, pois se pode dizer dessa vez que Deus é o nome de uma relação entre o Um 

e o infinito. 

Portanto, essa primeira ideia diz, positivamente, que o ser é 

multiplicidade, que o ser é capaz de infinidade.  

Pode-se pensar que o ser é o infinito sem Deus, quer dizer, sem o Um. 

Desse ponto de vista, minha proposta filosófica é uma proposta que não está no 

espaço daquilo que Heidegger chama de onto-teologia, quer dizer, justamente a 

subordinação do pensamento do ser ao pensamento do Um, ou a subordinação 

do pensamento do ser ao pensamento do ente supremo. Dizer que o ser é 

multiplicidade pura, que o ser é capaz de infinidade, tudo isso fora da sua 

relaçao com o Um, instaura uma filosofia que, nesse sentido, não é uma 

metafísica, se a metafísica, em toda a sua historia, como Heidegger diz, 

especialmente em seus textos que fazem parte de seu livro sobre Nietzsche – ele 

é muito claro sobre isso – é a subordinação do pensamento do ser ao 

pensamento do Um. Na linguagem de Heidegger, é a armação (Gestell) do ser 

pelo Um. 

Portanto, essa primeira ideia tenta uma ontologia não metafísica – uma 

teoria do ser puro, do ser enquanto ser, que não seja uma onto-teologia, e que 

finalmente não seja uma metafísica. 

Um aspecto importante dessa primeira ideia é que o ser está separado do 

Um simultaneamente para cima e para baixo, por assim dizer. Para acima, 

porque não há unidade que recolhe a totalidade do ser, e não há totalidade 

propriamente dita. O ser não faz Um. E não há mais unidade transcendente que 

garante o ser. Mas o ser nào é mais composto de unidade irreduzíveis. Portanto, 

minha visão não é mais uma visao atómica, no sentido do materialismo de 

Demócrito ou de Lucrécio. Vocês não têm mais um grande Um, mas [também] 

não têm mais um pequeno Um, que comporia a multiplicidade… Portanto, 

pode-se dizer, nem Deus, nem átomos.  

Então a questão é: se o múltiplo não está mais composto do Um, do que 

está composto?  

Eis uma questão imediata, pois quando se diz que voces separam o 

múltiplo do Um, pode-se dizer que os múltiplos não formam uma unidade. Não 

há mais o Um transcendente divino que garante tudo isso. Mas o múltiplo está 

composto do quê?  
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Então a resposta é que o múltiplo está, ele mesmo, sempre composto de 

múltiplos, quer dizer, os elementos de uma multiplicidade são multiplicidades.                

E então se dirá: mas isso nunca para! A resposta é : quando isso para, é 

vazio. Isso não para no Um, mas no Vazio. Em outras palavras, não há unidade 

constitutiva das multiplicidades. Os múltiplos são feitos de múltiplos até o 

momento em que não há mais nada, onde se está no múltiplo de nada. Por 

conseguinte, pode-se dizer também que o ser é multiplicidade pura, ou dizer 

também que o ser é vazio, dependendo do fato de considerar incognocível a 

composição do ser e seu fundamento.  

Disso résulta que a teoria do ser, a ontologia, vai ser uma teoria do 

múltiplo, uma teoria do infinito e uma teoria do Vazio.  

Os très componentes essenciais da teoria do ser serão o vazio, o múltiplo 

e o infinito.  

Essa é a razão pela qual tento provar que a ontologia não é, afinal, nada 

mais do que a matemática, e que a matemática é, muito precisamente, a ciência 

do ser enquanto ser, enquanto a matemática, em sua essencia, é justamente 

teoria do vazio ou do zéro, da multiplicidade ou das estruturas, e do infinito, 

como se sabe, infinito diferencial ou infinito atual. Esta é, portanto, a primeira 

ideia. Ela demanda muitos argumentos e trabalho, mas acredito ter dito 

aproximadamente para vocês sua forma geral. 

 

A segunda ideia fundamental é que «há verdades» 

 

Dou-a para vocês em sua forma mais simples: “há verdades”, e a segunda 

parte da ideia: “há verdades, e essas verdades não são deduzíveis a partir da 

estrutura do ser mesmo”.  

Constata-se que há verdades, o pensamento pode constatar que há 

verdades, mas constatará também que não se pode tirar a existência efetiva das 

verdades a partir da simples consideração do ser enquanto ser. 

O ser enquanto ser é composto de multiplicidades, e essas 

multiplicidades, se são consideradas nelas mesmas, não são produtoras de 

verdade. As verdades, incluindo as verdades concernentes ao ser, vocês não 

podem tirá-las, fazê-las vir, fazê-las chegar a partir do ser mesmo.  
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Na realidade, a este respeito as multiplicidades são indiferentes, são 

indiferentes perante a questão do verdadeiro e do falso. De resto, o verdadeiro é 

composto de multiplicidades, como qualquer coisa, mas o falso também é 

composto de multiplicidades, como qualquer coisa. Assinalo de passagem que 

essa é uma questão, a questão do ser do falso. Como é possível que o falso tenha 

um ser? Essa é uma questão que atormentou muito Platão, e particularmente o 

diálogo O Sofista está consagrado por inteiro a esta questão: como é possível 

que o falso tenha um certo ser? 

Retomo essa ideia. Na verdade, o ser mesmo não é garante nem do 

verdadeiro nem do falso. O ser mesmo é a composição múltipla das coisas, e ela 

compõe tanto as verdades como as mentiras, os erros ou as falsidades. Da 

mesma maneira, aliás, que o bem, se existe, é uma multiplicidade, e o mal, se 

existe, também é uma multiplicidade.  

Logo, o ser, para retomar a expressão de Nietzsche, está certamente além 

do bem e do mal, mas está também além do verdadeiro e do falso. Ele constitui 

tanto o verdadeiro como o falso, tanto o bem como o mal. E é nesse sentido que 

as verdades não provêm diretamente da estrutura do ser mesmo. O ser mesmo é 

indiferente à questão das verdades. E mesmo a verdade do ser, a saber, as 

matemáticas, não são o efeito do ser mesmo, como se sabe. A matemática não 

está dada na experiência do ser. Ela é uma criação complexa, histórica e 

singular, que se desenvolveu debaixo de certas condições. 

Eis, portanto, a segunda ideia, e há, portanto, verdades que não são 

dedutíveis a partir da estrutura do ser.  

Então, de onde vem “há verdades”? O que nos garante que, de fato, haja 

verdades? 

Pois bem, é, à escolha, uma constatação ou um axioma, quer dizer, não há 

demonstração do fato de que há verdades.  

Se houvesse uma demonstração do fato de que há verdades, haveria uma 

verdade da verdade. E isso é um ponto importante...porque “há verdades” deve 

ser distinguido do fato do enunciado “há A verdade”. Não há A verdade, caso 

contrário, voltar-se-ia à ontologia do Um. Haveria a verdade una; de fato, um 

outro nome de Deus. Se não há retorno ao Um, não se pode dizer que há A 

verdade. As verdades compõem um múltiplo como qualquer coisa.  

Mas dizer “há AS verdades” é  como  se  houvesse  um  total.  Mas  não  há 



Norman R. Madarasz (Org.)| 41 

total das verdades, pois, caso contrário, isso seria A verdade, seria o múltiplo 

que se denominaria a verdade. Essa é um pouco a ideia de Hegel, porque para 

Hegel há um desenvolvimento imanente do ser que é produtor de verdade, e 

finalmente há um saber absoluto, isto é, algo que é a rememoração completa de 

todas as verdades.  

Portanto, digo: o enunciado preciso é: “há verdades”. Não é nem “há A 

verdade” nem “há AS verdades”, [mas] é “há verdades”3. E, afinal, isso se 

apresenta como um axioma ou como uma constatação.  

Talvez haja uma argumentação negativa, que foi muitas vezes proposta 

na história da filosofia, isto é: quais são as consequências da tese “não há 

verdades quaisquer”? Trata-se da tese cética.  

Tentou-se muitas vezes demonstrar que as consequências da tese “não há 

verdade alguma” são consequências contraditórias. Mas esse fato ainda não 

fornece uma verdadeira demonstração, pois o cético dirá: “Sim, há uma 

contradição, mas é simplesmente que eu não sustento que minha tese é 

verdadeira”. Evidentemente, o cético não vai sustentar que sua tese é 

verdadeira, ele estaria imediatamente em contradição. E isso é o que se tenta 

fazer-lhe dizer. Ele diz “Eu afirmo que não há verdade. É um enunciado. Eu 

não afirmo: é verdadeiro que não há verdade”.             

Portanto, não acho que a argumentação negativa seja probatória. No 

entanto, permanece verdadeiro que a tese “não há verdade alguma” é uma tese 

cujas consequências práticas são particularmente destrutivas. Pode-se suspeitar 

que não há cético absoluto, quer dizer, na realidade ninguém vive de verdade 

debaixo da ideia de que não há verdade alguma. Em particular, sabe-se bem que 

todo sujeito se pergunta se aquilo que se lhe diz é verdadeiro ou não. É 

impossível escapar dessa questão. Pode-se viver – não digo pensar, não é um 

argumento, ou não é uma demonstração, é um exame prático –, pode-se 

realmente viver ou engajar-se numa ação qualquer, ou simplesmente existir, de 

modo rigoroso, com a concepção de que não há verdade alguma? Não está 

                                                           
3 Assinalamos que nesse contexto Badiou insiste na oposição entre duas fórmulas: “Il y a LES 
vérités” e “Il y a DES vérités”. A segunda contém o artigo partitivo “des”, que não tem 
correspondente em português. A tradução “há UMAS verdades” não seria uma solução aderente, 
pois sugeriria uma parte (“algumas”) de um todo, o que contrasta com o entendimento de 
Badiou. Portanto, a nossa opção foi tirar o artigo em português, deixando assim indeterminada a 
questão de quantas verdades haveria. [N.T.]    
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seguro, não está seguro existencialmente, não digo teoricamente, ou de modo 

demonstrativo.    

Mas, no final das contas, é porque a tese “há verdades” se apresenta como 

um axioma. Está claro que se há verdades, em todo caso isso é seguro, não se 

pode deduzi-las, não se pode considerá-las como um efeito mecânico do ser. 

Portanto é preciso para que haja verdades, algo que não seja absolutamente 

reduzível ao ser.  

É aí que estamos no impasse. De um lado, há o ser composto de 

multiplicidades; na outra extremidade, se posso dizer, há verdades. As verdades, 

vocês não podem tirá-las do ser. Portanto parece que entre as multiplicidades 

indiferentes e as verdades haja como um abismo. 

Isso é o que vai ordenar as ideias 3 e 4.  

 

A terceira ideia é que a fonte de uma verdade, a origem de uma 
verdade, não se situa naquilo que é, mas naquilo que ocorre [o 
acontecimento] 
 

Portanto, a origem de uma verdade não é uma multiplicidade que é. Isso 

é o que proponho denominar um ‘acontecimento’. O ser e o acontecimento. Por 

conseguinte, a terceira ideia é a seguinte: a fonte de uma verdade se encontra no 

acontecimento e não na estrutura do ser. Por fim, uma verdade não é algo que 

está na sua origem, mas algo que ocorre, que ocorre ao ser, e não algo que vem 

do ser. 

Portanto, vai precisar desenvolver uma teoria do acontecimento. Vai 

precisar mostrar que é possível uma teoria do acontecimento que não reduz esse 

acontecimento à estrutura do ser, o que fiz em O Ser e o acontecimento. Digo 

logo que mudei um pouco de ideia a este respeito em Lógicas dos mundos. O 

acontecimento é um tipo... – e ali estou numa linguagem próxima daquela de 

Derrida – o acontecimento é como um suplemento, um trans-ser. Há algo que 

está na borda do ser, que é um suplemento do ser, que advém ao ser enquanto 

suplemento. 

Evidentemente, a teoria do acontecimento é uma teoria complexa, mas a 

ideia geral é aquela: o acontecimento chega ao ser enquanto é um suplemento 

dele.  
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E, portanto, as verdades existem. Todas as verdades que existem, existem 

porque elas se desdobram, se desenvolvem, porque elas organizam as 

consequências de um acontecimento.  

Precisa entender bem que o acontecimento é esta forma de existência tal 

que seu aparecer e seu desaparecer são a mesma coisa. O acontecimento é um 

puro relâmpago, uma pura discrepância. É algo que não tem ser, precisamente 

porque ele desaparece no mesmo momento em que aparece. Portanto, o 

acontecimento é este ponto particular onde vocês, na realidade, não podem 

mais distinguir entre ser e nada, quer dizer, entre o fato de que isto é e o fato de 

que isto não é, ou que isto não é mais. Portanto, pode-se dizer que um 

acontecimento é tanto uma aparição como um desaparecimento.  

Mais precisamente, precisa dizer que um acontecimento é o momento em 

que aparecer e desaparecer não são separáveis.  

Mas isso advém a uma multiplicidade. O acontecimento está sempre 

situado. Isso é muito importante. Não é um acontecimento geral que seria na 

atmosfera. Todo acontecimento é relativo a uma multiplicidade determinada. O 

acontecimento ocorre ao ser, isto é, a uma multiplicidade. Chamo essa 

multiplicidade de sítio acontecimental. Uma multiplicidade à qual advém um 

acontecimento é um sítio acontecimental, isto é, o lugar do acontecimento.  

E, naturalmente, o acontecimento mesmo desaparece, mas ele vai deixar 

um rastro no múltiplo. Neste vai haver um rastro. É mais justo dizer que a 

origem de uma verdade é o rastro de um acontecimento do que dizer que a 

origem de uma verdade é o próprio acontecimento, porque o acontecimento 

mesmo é um desaparecimento. Portanto, precisa antes ver isso como um raio 

que cai, o raio mesmo desapareceu, mas há uma queimadura. No mundo há 

uma queimadura. E essa queimadura é um suplemento. E agora ela está lá. E, 

portanto, vocês têm um rastro.  

E uma verdade é, no fundo, o conjunto das consequências múltiplas 

desse rastro. Portanto, essa é a terceira ideia: pode-se explicar que há verdades, 

não diretamente a partir do ser, mas sempre a partir do rastro no ser, quer 

dizer, no múltiplo, daquilo que lhe advém na forma de um acontecimento. 
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E a quarta ideia, a última, é a de que uma verdade é um processo, 
porque uma verdade se constrói num múltiplo a partir de um rastro. 
 

E isso é muito importante. Para mim, uma verdade não é um juízo.  

Nós não estamos na teoria clássica da verdade como juízo que 

corresponde ao real, proposição que é adequada ao real. Nós não estamos numa 

teoria da verdade como adequação, adequação do pensamento do real, etc. Nós 

estamos na ideia da verdade como processo que desenvolve, que constrói as 

consequências de um rastro de um acontecimento.  

Talvez o exemplo mais simples – para oferecer um de vez em quando – o 

exemplo mais simples é o exemplo da verdade amorosa – que todo mundo pelo 

menos conhece, mais ou menos. Então se dirá que o relâmpago é um encontro, 

isto é, algo de absolutamente contingente e não calculável, não previsível, quer 

dizer, a origem absoluta é que vocês encontram alguém e há um rastro em 

algum lugar. Se não houvesse rastro, não haveria encontro, [haveria] um 

esquecimento, não haveria marco algum, não haveria nada. O encontro seria 

apagado. E o amor, propriamente dito, é evidentemente o processo das 

consequências do rastro, quer dizer, o que vai se desdobrar, se desenvolver a 

partir desse rastro. Assim fica claro que – contanto que haja uma verdade 

amorosa – ela é verdade daquilo que é o Dois, o Dois além do Um. Portanto, se 

há algo como uma verdade amorosa, isto é, uma verdade sobre o Dois, uma 

verdade singular sobre o Dois, cada amor é uma verdade suplementar sobre o 

Dois, uma exploração suplementar do Dois, ou, se vocês querem, todo amor é 

uma verdade e o processo de uma verdade sobre a diferença, que talvez seja 

mesmo o único pensamento verdadeiro da diferença.  

É o poeta português Pessoa que disse “o amor é um pensamento”.  

Acredito que isso é profundamente verdadeiro, ao entender que um pensamento 

é sempre uma experiência. E o amor é um pensamento. Se é um pensamento, é, 

na realidade, um pensamento da diferença, quer dizer, a produção de uma 

verdade sobre a diferença. Então vocês veem que aquilo que vai se chamar de 

amor, um amor, é o processo de construção de uma verdade singular sobre a 

diferença. Não digo a diferença dos sexos, porque pode haver um amor 

homossexual. Portanto, é um pensamento sobre o Dois, sobre a diferença 

enquanto tal, se posso dizer, ela pode ser também a diferença dos sexos, pode 

ser também a diferença das idades, a diferença das personalidades, a diferença 
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das culturas, a diferença de tudo o que vocês querem...  ela é a experiência da 

diferença. E isso será a construção de um pensamento dessa diferença, de uma 

verdade dessa diferença a partir, evidentemente, do rastro do acontecimento, 

simultaneamente aparecido e desaparecido, e, por fim, elusivo, que é o 

encontro. Pois, afinal, é apenas retrospectivamente que se poderá dizer que 

houve um encontro. É sempre o mesmo, pois o acontecimento desapareceu. 

Evidentemente, é no interior do amor que vocês vão dizer que há um encontro. 

Portanto, o rastro mesmo é reconstituído em todo momento pelo processo. E 

isso é a construção de uma verdade.  

Portanto, com base nesse exemplo muito simples e, ao mesmo tempo, 

muito abstrato, vê-se que há o processo de uma verdade. Uma verdade é um 

processo que se originou num rastro de um acontecimento e que constrói por 

etapas uma verdade nova.  

Então, a quarta ideia fundamental é a seguinte: o processo de uma 

verdade constitui um sujeito; o processo que organiza a verdade é também e ao 

mesmo tempo a constituição de um sujeito. 

Portanto, “sujeito” aqui é sempre o sujeito do processo de uma verdade. 

Por isso, há tantos sujeitos quantos são os processos. Assim, poder-se-á dizer 

que a tese “há sujeitos” é, no fundo, uma tese dependente da tese “há verdades”. 

Contanto que haja verdades, há sujeitos.  

Portanto, finalmente, retomo as quatro ideias fundamentais de O Ser e o 
Acontecimento: 
 
1) O ser é pura multiplicidade  

 
Ele está desenvolvido através dos conceitos de vazio, de multiplicidade e de 
infinito. Em definitiva, o pensamento puro do ser é a matemática.  
 
2) Há verdades 
 
Não há uma verdade, nem as verdades, isto é, não há nem o um nem o todo, há 
verdades que não são dedutíveis a partir da estrutura do ser.  
 
3) A fonte de uma verdade é o rastro de um acontecimento 
 
A origem de uma verdade é o rastro de um acontecimento.  
 
4) O processo de uma verdade constitui um sujeito 
 

Portanto, pode-se dizer que tudo se organiza acerca  de  quatro conceitos: 
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múltiplo (ou ser, é o mesmo), verdade, acontecimento e sujeito. E a ordem de O 

Ser e o Acontecimento é o encadeamento desses conceitos, aliás não exatamente 

nessa ordem, porque haverá, antes: ser, acontecimento, sujeito, verdade.  

 
Isto é: 
 

 O múltiplo 
 

 A ruptura acontecimental 
 

 A origem do processo de verdade 
 

 E o resultado, isto é, a verdade enquanto produto.   
 

Então, essa era a apresentação absolutamente geral dessa construção. 

Queria agora situá-la um pouco, tanto no contexto da época como da minha 

própria história intelectual, e, de passagem, oferecer alguns exemplos.  

 

No que diz respeito à teoria da multiplicidade: 

 

Eu disse que há um papel fundamental das matemáticas.  

Então queria insistir sobre um ponto: para mim as matemáticas não são 

de modo algum um objeto da filosofia. Não sou de modo algum um filósofo das 

matemáticas. Não sou um epistemólogo. Aliás, eu detesto a epistemologia, 

precisamente porque ela reconduz as matemáticas a um simples objeto de 

estudo para a filosofia, como se pudesse haver uma filosofia das matemáticas. 

Não há filosofia das matemáticas. Para começar, as matemáticas são uma 

condição da própria filosofia. Há pouco ofereci um exemplo: é impossível 

entender de verdade o múltiplo sem um, isto é, o múltiplo sem o Um, se não se 

tem o recurso da teoria dos conjuntos, isto é, a matemática depois de Cantor. Do 

mesmo modo, não se entende realmente o que é uma multiplicidade infinita 

sem essa teoria. Portanto, não se compreende verdadeiramente a ligação entre 

múltiplo, o vazio e o infinito senão através da experiência matemática moderna.  

Desse ponto de vista, sob certos aspectos, é a matemática moderna, em 

vez da filosofia, que pôs fim à teologia. Aliás, Cantor o sabia, e estava muito 

atormentado por causa disso, e ele mesmo escreveu ao Papa para lhe perguntar 

se sua teoria das multiplicidades não era sacrílega. Estava muito atormentado, e 

tentou explicar que talvez sua teoria do infinito real, em ato, a teoria da 
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multiplicidade enquanto tal, fosse ainda assim compatível com a doutrina da 

Igreja que, no fundo, mantinha num canto o Um. E há um cardeal que lhe 

respondeu, com a habilidade dos cardeais, que tudo isso cabia às matemáticas e 

que isso não tocava em nada. Grosso modo, é isso que ele disse: “fique 

tranquilo, isso não é grave. É totalmente abstrato. Nosso Senhor não pensará 

mal disso.” 

Mas vocês veem por que as matemáticas são, antes de tudo, uma 

condição, isto é, há gestos do pensamento que são possibilitados pela história 

das matemáticas. Evidentemente, isso se joga especialmente ao redor da relação 

entre o Um e o infinito. Pode-se dizer que depois de Cantor as matemáticas 

procedem a uma separação entre o infinito e o Um, e possibilitam a 

multiplicidade do infinito mesmo. Pois na doutrina de Cantor há muitos 

infinitos e há mesmo uma infinidade de infinitos diferentes.  

Portanto, isso é um ponto, que está ligado a um elemento pessoal, de que 

sempre senti que havia uma relação muito particular entre as matemáticas e a 

filosofia. Afinal, trata-se de uma relação bastante clássica, porque para alguém 

como Platão, como Descartes, como Husserl, além de Quine e alguns outros, a 

ligação entre a matemática e a filosofia é uma ligação orgânica. Eles não são 

epistemólogos, são gente para quem a matemática diz algo de essencial que deve 

ser retomado pela filosofia.    

Portanto, essa experiência das matemáticas primeiras desempenhou um 

papel. Para mim é muito importante considerar que a visão das matemáticas 

como ontologia está arraigada na experiência matemática mesma. É um 

primeiro comentário que queria fazer e talvez seja um gesto importante de 

retorno ao pensamento clássico em condições novas — pois a matemática 

mudou – [trata-se de] restabelecer essa relação essencial entre a filosofia e as 

matemáticas. Mais uma vez, numa relação que não é epistemológica, que é mais 

profunda, em última instância, ontológica, [trata-se de] assegurar que a teoria 

matemática dos múltiplos é a experiência fundamental do ser nu, do ser puro.  

Entre parênteses, isso explica por que a matemática se aplica em 

qualquer lugar. Isso foi um mistério até mim, um mistério, porque mesmo os 

grandes sábios, Einstein, Gauss, Leibniz, se perguntavam como é que as 

matemáticas se aplicam ao real. Essas matemáticas, que parecem uma espécie 

de jogo, uma construção abstrata, formal, como é que, finalmente, em última 
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instância, se tornam máquinas? Nosso universo técnico é um universo saturado 

de matemáticas. Nós esquecemos tão facilmente que estamos na técnica, não é? 

Não se pode esquecer que a codificação de qualquer coisa hoje em dia são 

operações algorítmicas extremamente complicadas, e que precisa uma 

matemática extremamente sólida para sustentar nosso universo material, para 

não dizer nada de nosso universo imaterial. Agora, quando nós vemos uma 

imagem, vemos de 0 a 1, vemos cifras, composição intrinsecamente matemática. 

A proposição que faço é muito simples: a matemática aplica-se a todo real (não 

importa o que se suponha ser real), porque ela é teoria da multiplicidade pura, e 

toda coisa é múltipla.  

Então, é uma solução simples, mas ainda precisa um aparelho 

simultaneamente matemático e filosófico para torná-la sólida. Então, isso era 

um comentário sobre a primeira ideia.    

 

Comentário sobre a segunda ideia: há verdades      

 

Trata-se da convicção de que há verdades, axioma – um axioma vem 

sempre de algum lugar – que está evidentemente ligado à experiência científica, 

mas talvez até mais, por mais que possa surpreender, à experiência artística, a 

essa espécie de convicção absoluta que se pode ter na relação com a obra de 

arte, de que nela há algo que vai restar absolutamente, algo que está além da sua 

própria produção histórica. E essa é uma impressão extremamente forte que 

talvez eu tivesse pela primeira vez na minha vida quando era jovem – conto-a 

para vocês [aqui em Atenas] porque, afinal ela é grega – ao ler as tragédias de 

Ésquilo. Pois eu me disse o seguinte: normalmente nós não deveríamos 

compreender nada disso, não deveríamos compreender nada. Esse universo se 

tornou totalmente estranho para nós. Esses deuses, essas pragas, essas histórias 

de família, esses reis, essa guerra de Tróia, essas profecias, Cassandra, tudo isso 

deveria ser indiferente para nós, e isso me fazia o efeito contrário, o efeito de 

uma violência, de uma força subjetiva extraordinárias. Acredito que essa 

contradição arraigou em mim a ideia de que há realmente processos que não são 

absolutamente reduzíveis à sua multiplicidade histórica. Num certo sentido, 

uma tragédia de Ésquilo é, sim, inteiramente o mundo grego da época, tudo o 

que eles contavam, etc. Ademais, é não apenas o mundo grego da época, mas o 
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mundo grego da época imaginando um mundo grego ainda mais antigo. Tudo, a 

língua é aquela da época, os deuses são aqueles da época, os problemas 

políticos, tudo isso são os problemas da época, e portanto, é inteiramente o 

mundo da época. No entanto, embora composta, de modo múltiplo, como um 

múltiplo da época, é algo cuja potência sobre nós é imediata.  

Faço um parêntese. Vocês sabem que Marx mesmo colocou esse 

problema no seu prefácio da Crítica da economia política. Ele escreve: como é 

que a mitologia grega, as obras gregas, ainda nos tocam? Afinal, na época da 

eletricidade, Zeus com seu raio não é terrível. Na época em que temos a ferrovia, 

e tudo isso, como é que isso ainda nos toca? Ele responde por meio de uma 

resposta que sempre achei fraca: é porque é como a nossa infância, é a infância 

da humanidade.  Isso toca-nos como a nossa infância. Nunca fiquei contente 

com essa resposta de Marx. Acho que está dada realmente num pequeno 

imaginário. Não acredito minimamente que a tragédia de Ésquilo me toque 

porque é a infância da humanidade. Portanto, minha convicção foi que 

precisava poder pensar realmente que algo podia, de um lado, do ponto de vista 

de seu ser, ser completamente de uma época, por sua língua, etc., e, no entanto, 

de outro ponto de vista, podia ser além da época.  

Evidentemente, aí vocês reencontram minha convicção sobre as 

verdades: de um lado, as verdades são um processo numa multiplicidade, de 

outro lado, elas não são redutíveis a essa multiplicidade histórica, porque elas 

são uma produção que vem daquilo que lhe acontece e não daquilo que ela é. 

Portanto, o balanço entre o acontecimento e o ser é precisamente aquilo que faz 

com que a tragédia de Ésquilo toque como aquilo que pode advir ao ser, e não 

somente como aquilo que é algo que é.  

Eu queria dizer isso para indicar que a segunda ideia, em sua história, em 

sua origem, remete originalmente à experiência artística, enquanto que a 

primeira ideia remete com toda evidência à experiência matemática.  

 

Comentário sobre a terceira ideia, a saber, que a origem de uma 
verdade está num acontecimento 
 

No que diz respeito à terceira ideia, a saber, que a origem de uma verdade 

está num acontecimento, eu acredito que a experiência política foi, antes de 

mais, determinante, porque, de fato, a partir de maio de 68, experimentei 
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pessoalmente que podia acontecer algo que transforma inteiramente a 

existência, coletiva e individual, e algo, num certo sentido, inexplicável. Porque, 

por mais que vocês possam examinar toda a situação na Franca em 1968, jamais 

vocês tirarão o maio de 68. É absolutamente impossível. O país estava tranqüilo, 

a situação estava calma, estava mesmo excelente. Havia pleno emprego para 

todo mundo, havia um crescimento muito importante, havia um governo 

estável, havia uma política exterior um pouco independente. Tudo estava 

formidável. Maio de 68 é realmente um raio no céu azul. É uma pura ruptura 

acontecimental. É por isso que é um exemplo tão importante.  

Vocês sabem também que muito foi feito para tentar explicar a Revolução 

Francesa. Quando era jovem, havia marxistas que me ensinavam cursos sobre a 

Revolução Francesa e eles explicavam que a Revolução Francesa vinha do 

aumento do preço do trigo. Nunca acreditei neles. Não digo que o aumento do 

preço do trigo não interveio. Naturalmente, ele estava na situação. Isso não me 

convenceu. Acho que também nesse caso precisa aceitar dizer que não se pode 

remeter o acontecimento ao ser puro. Tudo bem, há o preço do trigo; tudo bem, 

uma parte da juventude em 1968 achava que a sociedade era um pouco 

opressiva, tudo o que vocês querem, mas, na verdade, haveria muitas mais 

razões para se revoltar hoje do que em 1968. Ou seja, em 1968 havia revolta, não 

muito hoje em dia, quando há muitas mais razões na situação.  

Essa foi uma experiência pessoal. Eu não esperava nada disso. Eu era um 

militante político, certamente, mas não esperava nada disso. Pensava que havia 

ainda anos e anos a remar numa situação excelente, para fazer com que alguém 

acreditasse que a situação não estava boa. Mas algo, um encadeamento de 

acontecimentos, rompeu a situação. Vi que então se aprendia, construía-se 

realmente uma nova verdade sobre essa situação, que, precisamente por ser 

vista a partir do acontecimento, não era minimamente uma boa situação, mas 

uma situação que queríamos mudar completamente, que queríamos 

transformar completamente. Portanto, é na experiência política que se arraigou 

pouco a pouco minha convicção de que a fonte de uma verdade é um 

acontecimento, e de que ela não se deduz da estrutura objetiva. Isso era algo que 

subvertia minha cultura marxista, minha cultura materialista marxista, que tem 

sempre uma tendência a explicar, aliás após o fato, aquilo que ocorre por meio 

das estruturas objetivas. Disse a mim mesmo: primeiro, é preciso aceitar a ideia 
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de que há estruturas objetivas, de acordo, tudo é uma multiplicidade histórica, é 

verdade; mas, de outro lado, é preciso também aceitar que a novidade não é 

dedutível do antigo. O antigo não é aquilo que produz pura e simplesmente o 

novo. Portanto, isso era a terceira ideia.  

 

Por fim, a quarta ideia é que o processo de uma verdade constitui um 
sujeito 
 

Como contei há pouco para vocês, diria que ela veio, antes de mais, da 

experiência amorosa. De fato, essa foi minha experiência pessoal disso. A 

experiência amorosa me fez compreender aquilo que era a constituição de um 

sujeito. Porque, na verdade, no amor mesmo, o que se experimenta é que ele é 

uma verdade sobre aquilo que é ser Dois. Portanto, o que surge aí é diferente de 

2 vezes 1. Não é nem 2 vezes 1, nem 1. Não é uma fusão de dois amantes, 

tampouco a manutenção pura e simples da separação. É, então, realmente a 

constituição de uma nova experiência, essa experiência que vai ser precisamente 

a experiência do Dois mesmo. Portanto, é algo que está entre Um e Dois, e é esse 

entre Um e Dois que tem um novo sujeito. Não se sabe muito bem como chamá-

lo. Pode-se chamá-lo de casal, algo desse tipo. Um casal não é, precisamente, 

nem Um, nem exatamente um Dois. Há uma mediação entre Um e Dois. É o Um 

que se abre ao Dois. Trata-se do Um no processo de abrir-se ao Dois. Eis 

precisamente o sujeito do amor. Não são os indivíduos. Por mais que vocês 

adicionem dois indivíduos, vocês não encontrarão a experiência do amor. No 

amor, trata-se do Um no processo de abrir-se ao Dois. E isso o experimentei, 

não sem dor, porque, na realidade, o Um não tem vontade de abrir-se ao Dois. 

Isso lhe ocorre. Isso lhe acontece! E isso também reforça a ideia de que o que 

conta na vida é isto, mesmo que seja difícil.  

Então vejam, isso me conduziu à proposição seguinte: finalmente, em 

todo caso, há quatro tipos de verdades. Há as verdades científicas, certamente, 

das quais, filosoficamente, a matemática pode ser paradigma, mas eu reconheço 

que há outras verdades científicas, evidentemente; há as verdades artísticas ou 

estéticas, como quer que vocês queiram chamá-las; há as verdades políticas e há 

as verdades amorosas. E a vida é isso. A vida interessante. O resto, é 

sobrevivência. Bom, ganhar dinheiro, é preciso sobreviver. Nós somos animais. 

Somos também animais. Então isso ordena a visão geral que tenho, quer dizer, 
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de um lado, nós somos animais múltiplos, portanto é preciso sobreviver, é 

preciso lutar para a sobrevivência, etc. De outro lado, nós somos capazes de nos 

incorporarmos aos processos de uma verdade, isto é, de nos incorporarmos, 

finalmente, a um sujeito. Ou seja, somos capazes de entrar nas consequências de 

um acontecimento; somos capazes de amor; somos capazes de arte; somos 

capazes de política; somos capazes de ciência. Quando digo ‘capazes’, não se 

trata simplesmente da ordem imediata da criação. Nós somos capazes também 

de receber tudo isso. Somos capazes de estar na experiência da arte, do amor, da 

política e da ciência. E isso não é reduzível à nossa animalidade. Jamais vocês 

chegarão a deduzir isso de interesses imediatos, que são aqueles do indivíduo. 

Aliás, não se é forçado a tudo isso. É possível ser tomado pelo acontecimento, 

mas não há coerção nenhuma que vem do ser. Do acontecimento, sim! Do ser, 

não! Um encontro é um encontro, uma revolução é uma revolução, e assim por 

diante ... uma criação é uma criação. Não há coerção, e sim somos capazes disso. 

Portanto o ser humano poderia ser definido como um indivíduo capaz de 

tornar-se sujeito, ou seja, capaz de fazer parte de um sujeito ou de incorporar-se 

a um sujeito. Voltarei agora brevemente sobre isso.  

Portanto, isso conduzia todo esse edifício filosófico, como sempre – pois, 

caso contrário, a filosofia não é minimamente interessante – isso conduzia a 

uma visão da vida. A conclusão de meu último livro, Lógicas dos mundos, 

chama-se “O que é viver?”. Então penso que a resposta a essa pergunta é que a 

vida, quando é intensa, a vida humana intensa, é sempre a capacidade de ser si 

mesmo na experiência do processo de verdade, quando ela se deixa atravessar 

por essa capacidade, quer dizer, quando ela se deixa atravessar pela capacidade 

para verdades.  

Portanto, a vida intensa é a vida política, isto é, a vida da ação coletiva 

refletida e pensada; é a vida da invenção científica ou da experiência dessa 

invenção, é a vida da emoção e da criação artística, e a vida amorosa. É isso. De 

fato, o resto são as atividades necessárias para a existência animal.  

Por conseguinte, creio fundamentalmente que o capitalismo – para lhe 

dar seu nome – é uma visão do mundo que considera o ser humano como 

redutível à sua animalidade. Essa é a definição filosófica do capitalismo. Além 

disso, o capitalismo é uma estrutura de organização da economia – conheço a 

ciência de tudo isso – mas se nos interrogamos por que não amamos o 
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capitalismo, há uma verdadeira profundidade disso. Não é simplesmente 

porque há a exploração, etc., decerto, as desigualdades... mas porque 

fundamentalmente o capitalismo é um darwinismo social, a saber, quando se 

interessa pelos indivíduos, se interessa por eles enquanto eles são portadores de 

interesses. Os indivíduos, os grupos, eles têm interesses. Nada conta além disso. 

E se esses interesses estão satisfeitos ou não, disso se deve discutir. Se alguém 

faz valer que há interesses legítimos não satisfeitos, talvez vai se negociar. 

Talvez. Mas se ele diz: “Vocês me incomodam porque me tornam incapaz de 

verdade”, não vai ser negociado. Não é negociável! E, portanto, na verdade, a 

situação contemporânea é uma situação na qual há razões, apesar de tudo, 

filosóficas para não aceitar uma hegemonia descontrolada do capitalismo, 

porque o capitalismo é também, num certo sentido, uma visão da humanidade; 

carrega uma visão da humanidade, não simplesmente uma organização da 

humanidade, o que aliás ele é de maneira fundamental. Mas o capitalismo é 

também uma visão da humanidade segundo a qual, afinal, a vida é, para os 

capitalistas, o cálculo dos interesses. É uma vida para o capitalismo, o cálculo 

racional dos interesses. Se vocês não calculam racionalmente seus interesses, 

vocês irão ser marginalizados. E se seus interesses são estreitos demais, pior 

para vocês. E assim por diante... Portanto, estou convencido de que o 

desenvolvimento de uma filosofia realmente heterogênea ao capitalismo supõe 

sempre que se enuncie de maneira materialista aquilo que na humanidade é 

irredutível ao que eu chamo sua animalidade.  

Isso não é contra os animais. É o que chamo de animalidade particular do 

ser humano, que consiste precisamente em instalar-se na definição do indivíduo 

como capaz de interesses, efetivamente, e em pensar que, quando se tem isso, 

tem-se de que representar a humanidade como um todo. Eu penso que não: na 

realidade, há uma parte da humanidade que se subtrai da animalidade, a saber, 

que não se deixa reduzir ao cálculo individual ou coletivo dos interesses. Então 

isso foi sobre a terceira e a quarta ideia.  

Gostaria de insistir sobre um outro ponto concernente à quarta ideia, a 

saber, o processo de verdade constitui um sujeito, inicialmente alicerçada na 

experiência amorosa, mas, em seguida, generalizável. Esse é um ponto que fez 

com que eu não possa e eu não possa ter sido completamente estruturalista, 

embora muito eu tenha amado o estruturalismo. Além disso, sempre amei o 
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pensamento formal. Vejam bem, eu amo a matemática, amo o pensamento 

formal. Não tenho algum problema com esse lado. Mas não pude ser 

estruturalista, porque o estruturalismo foi apesar de tudo, na sua forma 

extrema, o abandono da categoria do sujeito. As estruturas funcionam por si 

mesmas, numa produtividade particular, e não havia necessidade da categoria 

do sujeito.  É preciso que diga para você que quando era jovem eu era sartriano. 

Foi Sartre que me conduziu à filosofia. Fui um sartriano sectário, um sartriano 

terrível. Talvez ele arraigasse em mim a ideia de que não se podia dispensar a 

categoria de sujeito. Mas é a vida que também me convenceu disso, porque a 

dialética indivíduo-sujeito me parece constitutiva do que é uma vida, do que é 

uma existência.  

Compreendam: se em uma existência vocês não encontram nada, nada 

acontece a vocês. Que vocês tenham bem calculado seus interesses racionais, 

que vocês, portanto, tenham organizado uma sobrevivência satisfatória, que 

vocês tenham ido para a Tailândia, que vocês tenham comprado uma casa, que 

vocês tenham tido crianças bonitas que fizeram estudos brilhantes, e que vocês 

morram tranquilamente em sua cama, essa é mesmo a vida no sentido do 

mundo como ele é. E, apesar de tudo, sempre pensei que não é possível que isso 

seja assim. Vocês veem que a filosofia tem determinações íntimas. Vocês sabem 

que Nietzsche diz que a filosofia é a biografia de seu autor. Assim falo também 

da minha biografia.  

Mas, em todo caso, não pude ser estruturalista, e pelas mesmas razões 

não pude juntar-me à filosofia analítica, ainda menos ao seu avatar cognitivista. 

Penso sempre em Hegel, porque vocês sabem que o cognitivismo é muito antigo. 

A ideia de que se vai poder reconduzir os processos do pensamento à estrutura 

do cérebro etc. é uma ideia presente em todo o cientificismo do século XIX. 

Agora se tem instrumentos melhores. Vê-se o cérebro melhor do que 

antigamente, mas a ideia geral é a mesma. E Hegel dizia a respeito de um dos 

primeiros cognitivistas, o professor Gall: “O senhor professor Gall tinha 

pensado que as estruturas ósseas do cérebro explicavam o pensamento”. E 

Hegel dizia: “para o senhor Gall o pensamento é um osso”. Bom, há pessoas que 

o pensam hoje em dia ... para o senhor Untel o pensamento é um neurônio. 

Passou-se do osso ao neurônio. Mas a filosofia é a mesma. Eu tampouco pude 

concordar com isso, se bem que eu ame a ciência. Ademais, estou interessado 
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em tudo o que se conta sobre o cérebro. Isso não é o problema; é totalmente 

espetacular e interessante, mas isso não conduzirá senão a coisas provavelmente 

também um tanto perigosas... 

Em todo caso, não pude tornar-me estruturalista, analítico ou 

cognitivista por esta razão fundamental: parecia-me que a categoria de sujeito 

devesse ser central, mesmo que, como vocês veem, eu a transforme, pois eu não 

denomino sujeito nem o indivíduo, nem a consciência. O sujeito não é o 

indivíduo; pelo contrário, o indivíduo deve tornar-se sujeito. Também não é a 

consciência, precisamente no sentido de Sartre ou da fenomenologia. O sujeito é 

o elemento ativo da produção de uma verdade. E, portanto, isso pode ser o casal 

amoroso, entre o um e o dois, pode ser o grupo político, o grupo militante. Isso 

pode ser coisas e assumir formas completamente diferentes. O [sujeito] é 

simplesmente o que acompanha o processo de uma verdade.  

Então, para terminar essa primeira fase, antes que discutamos, direi o 

seguinte: evidentemente, uma vez que se diz que os quatro conceitos mais 

importantes são o múltiplo, a verdade, o acontecimento e o sujeito, o problema 

filosófico é a ligação entre esses quatro conceitos, quer dizer, como eles vão ser 

organizados, como eles vão constituir um pensamento. Então mencionarei 

alguns problemas que tento tratar em O Ser e o Acontecimento e em Lógicas 

dos mundos, isto é, na segunda parte de O Ser e o Acontecimento, publicada 

quase vinte anos depois da primeira.  

 

1) Um primeiro problema é a relação paradoxal entre acontecimento 
e ser, ou seja, entre acontecimento e múltiplo 

 

Porque o acontecimento é o que ocorre aos múltiplos, e, ao mesmo 

tempo, não existe senão na forma de seu rastro. Portanto, será preciso pensar: o 

que é o suporte acontecimental múltiplo? O que é exatamente o acontecimento, 

afinal? Certamente, é ser e nada, aparição e desaparição, mas que ligação tem 

isso com o múltiplo? Será preciso esclarecer completamente essa relação entre o 

ser e o acontecimento, para que ela seja materialista, para que isso não seja 

como um milagre.  

De vez em quando eu digo que é um milagre, apesar de tudo. Às vezes 

cheguei mesmo a dizer que minha filosofia é uma teoria materialista do milagre, 

mas isso é uma metáfora. Gosto de dizer que é um milagre porque gosto da ideia 
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de que a vida é milagrosa, que há milagres. Também nesse caso eu tenha sido 

guiado talvez pela experiência artística, pela experiência amorosa. É verdade 

que encontrar alguém, apaixonar-se, etc. é sempre um milagre. Um milagre 

eventualmente penoso, mas, apesar de tudo, um milagre. Isso quer dizer que um 

milagre não é a solução de problemas, mas a criação de problemas. Um milagre 

é algo que introduz de novo problemas na existência.   

Nesse sentido, a relação ser-acontecimento é, de fato, metaforicamente, 

uma relação milagrosa, porque ela cria novas possibilidades. Isso me permite 

dizer de passagem que talvez meu problema filosófico mais importante é 

compreender como se criam novas possibilidades.  

Quer dizer, vejam que a ideia do possível é uma ideia muito complicada. 

Porque vocês podem dizer que o que acontece é a realização de uma 

possibilidade... Eu vou realizar todas as minhas possibilidades... Vou fazer tudo 

o que posso fazer... É uma visão das coisas. Mas eu penso que o que é 

importante na existência não é realizar o que é possível, mas ver aparecer novas 

possibilidades, contribuir para a criação do possível. Isso também foi para mim 

uma experiência muito profunda do maio de 68. Não foi a realização de uma 

possibilidade. Qual? Foi de repente a abertura da possibilidade. A criação de 

uma nova possibilidade. Portanto, isso seria um primeiro problema. Então em 

Lógicas dos mundos há coisas novas sobre essa relação entre ser e 

acontecimento. Tentei aproximar-me de concepções verdadeiramente 

materialistas do acontecimento.  

 

2) Em seguida, há a questão da relação entre acontecimento e 
sujeito: como o sujeito se constitui a partir de um rastro?  
 

Em O Ser e o Acontecimento, a teoria é bastante simples. Chama-se 

sujeito o conjunto daquilo que está perto do rastro, do que está próximo do 

rastro, do que está ao redor do rastro. É verdade que é sempre um pouco isso. 

Evidentemente, o sujeito é convocado pelo rastro. Portanto, ele está organizado 

a partir do rastro. Mas tentei dar a essa relação do acontecimento com o sujeito 

ao redor do rastro uma forma mais desenvolvida e mais sistemática. 

3) Depois há o problema da relação entre sujeito e verdade 

 
Eu disse que o sujeito é o princípio ativo de uma verdade, ou  seja, há  um  
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sujeito do  desejo.  Vejam  que  a  relação  exata  entre  sujeito  e  verdade  é  uma 

questão muito complexa. E também em Lógicas dos mundos eu desenvolvi uma 

forma do sujeito muito mais elaborada do que em O Ser e o Acontecimento. Na 

verdade, essa questão da relação do sujeito com a verdade, a saber, a questão da 

constituição do sujeito, é completamente formal em O Ser e o Acontecimento. 

Ou seja, o que ofereço é, no fundo: há o processo de verdade, e depois se pode 

dizer que o sujeito é a forma local do processo, a saber, cada ponto do processo é 

subjetivo, o processo em seu conjunto é objetivo. Portanto, há certamente uma 

verdade que, no final, vai ser produzida, mas cada ponto da criação dessa 

verdade é de caráter subjetivo. É o sujeito que faz avançar o processo, se posso 

dizê-lo. Mas isso é uma teoria puramente formal.  

Em Lógicas dos mundos, eu desenvolvo uma teoria mais materialista, 

segundo a qual há um corpo subjetivo. Isso quer dizer que o sujeito está 

realmente num processo de verdade, mas há um corpo, há uma multiplicidade 

particular que se constrói em volta do rastro, isto é, o rastro se torna um corpo.  

A este respeito, retomemos o exemplo do procedimento amoroso. 

Evidentemente, há um rastro do encontro, mas todo o problema é que depois há 

uma materialidade disso. Há toda uma série de decisões que vão construir em 

volta desse rastro um corpo considerável. Então o corpo considerável pode ser: 

habita-se juntos, tem-se crianças, etc. Isso torna-se uma materialidade, aliás 

esmagadora, afinal, mas que, ao mesmo tempo, é a materialidade do amor 

mesmo. É a construção de seu corpo real no mundo, caso contrário, ficar-se-ia 

numa visão platônica das coisas onde o amor jamais se realiza, afinal, onde o 

amor conduz à morte. Mas, se o amor é real, então é criador de um corpo 

efetivo. Eis por que há sempre uma relação complicada entre o amor e a 

cohabitação, ou seja, entre o amor e a convivialidade, etc.: é a relação entre o 

sujeito e o corpo. Portanto, haverá a teoria daquilo que chamo de corpo 

subjetivável ou um corpo-sujeito, que vai ser a materialidade do sujeito.  

 
4) Depois há a questão de saber como a verdade é, ela mesma, um 
múltiplo 
 

Essa é a última questão que queria levantar: a relação entre ser e verdade. 

[Recapitulação]  
 

 A relação entre o acontecimento e o ser, portanto, a questão do milagre; 
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 A relação entre o acontecimento e o sujeito, a questão da constituição do 

sujeito;  

 A relação entre sujeito e verdade, a questão do corpo subjetivo, do corpo 

subjetivável;  

 
Depois vem a questão da relação entre ser e verdade, o que nos reconduz 

ao ponto de partida. Se “há verdades”, é porque há um ser das verdades, e, 

portanto, as verdades são, elas mesmas, múltiplos. É preciso que as verdades 

também tenham um ser, que elas sejam múltiplos.  

Então, que tipo de multiplicidades são as verdades? 

Aí eu acredito ter mostrado que, se há um ser das verdades, é porque 

essas multiplicidades são multiplicidades genéricas. Esse é um conceito 

fundamental para mim. Trata-se de multiplicidades genéricas, quer dizer, 

multiplicidades cujas características particulares são mínimas. Isto é, as 

multiplicidades mais universais possíveis lá onde elas aparecem, onde elas são 

construídas.  

O primeiro que empregou “genérico” nesse sentido foi Marx, porque 

Marx disse que finalmente o fim do comunismo era a realização da humanidade 

genérica, que o proletariado era o representante da humanidade genérica, a 

saber, da humanidade sem propriedade, da humanidade que não está 

determinada por aquilo que possui. É por isso que era muito importante dizer 

que o proletário não tem nada. No fundo, ele é puramente humano, porque não 

tem alguma outra característica senão a capacidade humana para dispor da sua 

força de trabalho. Portanto, ele era o representante da humanidade enquanto 

humanidade. Por isso, segundo Marx, o proletariado era capaz de emancipar a 

humanidade inteira: porque se ele, enquanto humanidade genérica, se 

emancipava, então ele emancipava a humanidade inteira.  

Então retomo essa ideia do genérico, ampliando-a completamente e 

dizendo: no interior de uma situação particular, sempre particular, e sob o efeito 

de um acontecimento, a verdade é a produção de uma multiplicidade genérica, a 

saber, de uma multiplicidade que representa a situação inteira e que, ao fazer 

isso, subtrai-se das particularidades dessa situação.  

 

 



Norman R. Madarasz (Org.)| 59 

 5) É assim que me envolvo no problema do caráter universal das 
verdades 
 

Problema terrível, vocês sabem, sobretudo hoje em dia, em que a 

tendência fundamental é o relativismo cultural. Quer dizer, não há verdades 

universais, não há senão produções culturais particulares, etc. Então eu 

mantenho a ideia de que toda verdade é produzida numa situação particular, 

isso é absolutamente verdadeiro, mas enquanto tal ela é genérica, ela retém o 

menos possível da particularidade, e ela cria algo universal, precisamente 

porque isso não é reduzível à particularidade da situação.  

Em outras palavras, reconhecer-se-á que há uma diversidade completa de 

culturas, mas, simultaneamente, que em cada cultura há a possibilidade da 

produção de algo genérico, e esse algo genérico vai ser passível de ser 

apropriado pela humanidade inteira, precisamente porque não é reduzível à 

cultura particular, se bem que seja produzido na cultura particular.  

Portanto, tudo isso vai dar toda uma série de conceitos derivados, de 

noções derivadas que concernem a todas essas conexões e a todas essas 

relações.  

Eis o quadro que eu queria propor para vocês a titulo introdutório a 

respeito de meus empreendimentos filosóficos. 
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Acreditáramos estar claro. Mas visto que nos perguntam novamente 

sobre essa questão, digamos novamente em que consiste a importância 

excepcional, para nós, da obra de Deleuze. Ele não concedeu nada ao tema 

hegemônico do fim da filosofia, nem em sua versão patética, que a amarra ao 

destino do Ser, nem em sua versão beata [benoîte], que a amarra à lógica do 

juízo. Nem hermenêutica, nem analítica: isso já é muito. Por conseguinte, ele 

dedicou-se corajosamente a construir uma metafísica contemporânea e 

inventou-lhe uma genealogia totalmente original, genealogia em que filosofia e 

história da filosofia são indiscerníveis. 

Ele executou, como “casos” inaugurais de sua vontade, as produções de 

pensamento mais incontestáveis de nosso tempo – e de alguns outros. Ele 

demonstrou, fazendo-o, um discernimento e precisão sem equivalente entre 

seus contemporâneos, em especial no que diz respeito à prosa, ao cinema, a 

certos aspectos da ciência e também à experimentação política. Pois ele era um 

progressista, um rebelde recuado, um apoiador irônico dos movimentos mais 

radicais. É também nessa chave que ele se opôs aos “novos filósofos”, 

permaneceu fiel à sua visão do marxismo, não concedeu nada à frouxa 

restauração da moral e do “debate democrático”. Essas são virtudes raras. 

Ele foi o primeiro a compreender perfeitamente que uma metafísica 

contemporânea é necessariamente uma teoria das multiplicidades e uma 

apreensão das singularidades. Ele amarrou essa exigência àquela de uma crítica 

das formas mais retorcidas da transcendência. Ele viu que não se podia acabar 

com aquilo que ainda há de religioso na interpretação do sentido a não ser 

afirmando a univocidade do ser. Ele determinou claramente que revelar o ser 

unívoco exigia que se pense sua chegada acontecimental. 

Esse considerável programa é também o nosso. Pensamos, obviamente, 

que ele não o levou a cabo e até mesmo que ele o infletiu em uma direção oposta 

àquela que nós pensamos que ele deve manter. Senão, nós teríamos nos unido a 

seus conceitos e a suas orientações de pensamento. 

O litígio pode ser expresso de diversas maneiras. Poder-se-ia entrar nele 

através de questões inéditas, por exemplo: como pode que a política, para 

Deleuze, não seja um pensamento autônomo, um corte singular no caos, 
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diferente da arte, da ciência e da filosofia? Esse ponto sozinho atesta nossa 

divergência e tudo o acompanharia. Mas o mais simples é partir daquilo que nos 

separa no ponto de maior proximidade: os requisitos de uma metafísica do 

múltiplo. Igualmente, é lá que nossos críticos lançam seus gritos mais intensos. 

Ou mais precisamente, os mais abafados, visto que a tese quase mística de um 

Um permanece, literalmente, atravessada em suas gargantas. A verdade é que 

eles parecem mais ter lido os enunciados primordiais (sobre o Um, a ascese ou a 

univocidade) do que examinado sua composição e o detalhe de sua prova. 

Mas estão eles realmente trabalhando sobre o Eterno Retorno, a Relação, 

o Virtual, a Dobra? Isso não está claro. É verdade também que eles parecem 

acreditar, ao contrário de seu Mestre, que se pode discutir tudo isso ignorando 

com soberba o pensamento daquele que atacam. Ei-los, por consequência, 

acuados em acusações imprecisas [procès en inexactitude], eles mesmos, aliás, 

superficiais ou inexatos, lembrando o que os Acadêmicos escrevem sobre as 

obras de Deleuze a respeito de Espinosa ou Nietzsche. Se nossos críticos 

pretendem demonstrar, como eles o deveriam na doutrina que eles herdam do 

discurso indireto livre, que aquilo que dizemos sobre Deleuze é homogêneo a O 

Ser e o Acontecimento, seria necessário ainda, como Deleuze ao menos tentou, 

sintetizar sua singularidade. Haveria, então, um pouco mais, e algo um pouco 

melhor, do que uma defesa e uma ilustração de ortodoxia textual. Seria possível 

aproximar-se das questões inerentes à tensão filosófica deste fim de século. 

Em todo caso, de nada serve argumentar, contra seja quem for, que a 

oposição do Um e do Múltiplo, por exemplo, é “rígida” e lhe opor, como se se 

tratasse da mais recente invenção da Vida, um terceiro conceito, as 

multiplicidades por exemplo, que sustentariam a inconcebível “riqueza” do 

movimento do pensamento, da experimentação da imanência, da qualidade do 

virtual ou da velocidade infinita da intuição. Nós julgamos pueril esse 

terrorismo vitalista do qual Nietzsche deu a versão canônica e Bergson, como 

percebe muito corretamente Guy Lardreau, a variante burguesa bem educada. 

Primeiramente, aquilo que ele mantém em consenso com a norma que 

ele deveria examinar e fundamentar: que o movimento é superior à imobilidade, 

a vida ao conceito, o tempo ao espaço, a criação ao incriado, o desejo à falta, o 

aberto ao fechado, a afirmação à negação, a diferença à identidade etc. Há 

nessas “certezas” latentes, que organizam a estilística metafórica peremptória 
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das exegeses vitalistas e anti-categoriais, uma espécie de demagogia 

especulativa, cuja inteira motivação é dirigir-se à inquietude animal em cada 

um, a seus desejos confusos e a tudo aquilo que o faz correr cegamente sobre a 

superfície desolada do mundo. 

Em seguida e sobretudo, porque nenhuma filosofia “interessante” (para 

adotar a língua normativa de Deleuze), tão abruptamente conceitual e anti-

empirista quanto ela for, jamais consentiu em instalar-se tal qual nas oposições 

categoriais herdadas e, a respeito disso, as filosofias vitalistas não tem nenhuma 

espécie de singularidade a afirmar. Platão aborda um processo simultâneo do 

devir-múltiplo (no Teeteto) e do Um-imóvel (no Parmênides) cuja radicalidade 

não foi superada. O motivo segundo o qual o pensamento deve sempre 

estabelecer-se em um além das oposições categoriais, e traçar aí uma diagonal 

sem precedentes, é constitutivo da própria filosofia. Toda a questão é saber qual 

o valor dos operadores do traçado diagonal e a que recurso desconhecido eles 

convocam o pensamento. 

Desse ponto de vista, dizer, como faço em detalhe, sobre um dispositivo 

filosófico que a diagonal conceitual que ele inventa além da oposição categorial 

do Um e do Múltiplo está a serviço de uma intuição renovada da potência do 

Um – como é claramente o caso para os estoicos, para Espinosa, para Nietzsche, 

para Bergson e para Deleuze – não é em nada uma “crítica”, a qual seria 

necessário apressar-se colericamente em “refutar” a fim de manter não sei que 

ortodoxia da própria invenção diagonal. Através de operações de uma grande 

complexidade, às quais importa caso a caso fazer justiça, todas essas filosofias 

sustentam que a intuição efetiva do Um (que pode chamar-se o Todo, a 

Substância, a Vida, o Corpo sem órgãos, ou o Caos) é a da potência criadora 

imanente ou a do eterno retorno da potência diferenciante enquanto tal. O que 

está em jogo para a filosofia é, a partir daí, conforme à máxima de Espinosa, 

pensar adequadamente o máximo de coisas particulares possíveis (corrente do 

“empirismo” em Deleuze ou das sínteses disjuntivas ou do “pequeno circuito”), 

a fim de pensar adequadamente a Substância ou o Um (corrente do 

“transcendental”, ou da Relação, ou do “grande circuito” em Deleuze). É na 

exata medida em que há essa questão que esses dispositivos do pensamento são 

filosofias. Caso contrário, elas seriam somente fenomenologias mais ou menos 
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vivazes e recomeçadas de maneira igualmente vã e indefinida. A que, me parece, 

a maioria de seus discípulos querem reduzi-las. 

Na medida em que se trata de filosofia (acreditamos estar entre os 

primeiros, se não o primeiro, a ter tratado Deleuze como um filósofo); falar dela 

só quer dizer repeti-la se estamos na limitação subjetiva da lealdade ou do 

academicismo. Falar dela verdadeiramente remete a avaliar, sob uma 

disposição ela mesma inventiva ou entregue à sua própria potência, os 

operadores diagonais que um dispositivo metafísico nos propõe. A questão não 

é, portanto, de forma alguma saber se “multiplicidades” se sustenta além da 

oposição categorial do Um (como transcendência) e do Múltiplo (como doação 

empírica). Trata-se aí apenas de uma obviedade trivial quanto ao que é o projeto 

metafísico de Deleuze. À luz da promessa que se liga ao conceito de 

multiplicidade e que se orienta em direção a uma intuição vital do Um, em 

direção a uma fidelidade que pensa na “potente vida inorgânica” ou no 

impessoal, o que se trata de avaliar é a densidade intrínseca do conceito e sua 

aptidão em sustentar, para um pensamento cujo movimento próprio vem de 

alhures, o anúncio filosófico de que ele se encarrega. 

Ora, a construção desse conceito é, a nossos olhos, marcada (é sua 

patente filiação bergsoniana) por uma desconstrução prévia: a do conceito de 

conjunto. A didática deleuzeana das multiplicidades é, de ponta a ponta (e, 

neste ponto crucial, não vejo qualquer tipo de cesura entre Diferença e 

repetição e os textos filosóficos mais detalhados que se encontram nos dois 

volumes sobre o cinema), uma polêmica contra os conjuntos, exatamente como 

o conteúdo qualitativo da intuição da duração em Bergson só é identificável a 

partir do descrédito que deve se associar ao valor quantitativo puramente 

espacial do tempo cronológico. 

 

A partir do que nós gostaríamos de esboçar a demonstração de três teses: 

 

1. O que Deleuze nomeia “conjunto”, e em contraposição do qual ele 

identifica as multiplicidades, só repete as determinações tradicionais 

da multiplicidade exterior, ou analítica, e ignora com efeito a 

extraordinária dialética imanente que a matemática conferiu a esse 



Norman R. Madarasz (Org.)| 71 

 

 

conceito desde o fim do século passado. Desse ponto de vista, a 

construção experimental das multiplicidades é anacrônica porque ela 

 é pré-cantoriana. 

 

2. Quanto à densidade do conceito de multiplicidade, ela permanece 

inferior, incluindo aí suas determinações qualitativas, ao conceito de 

Múltiplo que se tira da história contemporânea dos conjuntos. 

 

3. É por causa dessa discrepância (da qual um dos componentes é uma 

interpretação “pobre” de Riemann) que é impossível evitar a 

reabsorção equívoca das multiplicidades no Um e alcançar, 

pensamento que já desdobramos, uma determinação unívoca do 

múltiplo-sem-um. 

 

2 

 

O modo próprio segundo o qual “multiplicidade” se mantém além da 

oposição categorial do Um e do Múltiplo é de tipo intervalar. Queremos dizer 

que é o jogo em devir de ao menos duas figuras disjuntivas que unicamente 

autoriza o pensamento de uma multiplicidade. É assim que se recusa toda 

transcendência, tomando experimentalmente as coisas “pelo meio”. No entanto, 

é fácil ver que esse “meio” é na realidade o meio da oposição categorial ela 

mesma. Pois uma multiplicidade na realidade será, na medida em que ela é 

apreendida pelo um numérico, chamada de um conjunto e, na medida em que 

ela permanece “aberta” à sua própria potência, ou apreendida pelo Um vital, 

será chamada de multiplicidade efetiva. Conceitualmente reconstruída, a 

multiplicidade está em tensão entre duas formas do Um: aquela que emerge da 

conta [compte], do número, do conjunto; e aquela que emerge da vida, da 

criação, da diferenciação [o Uno]. A norma dessa tensão, que é o verdadeiro 

operador conceitual, é tomada emprestada de Bergson: a multiplicidade 

apreendida pelo um numérico será dita “fechada” e aquela apreendida pelo Um 

vital será dita “aberta”. Toda multiplicidade é a efetuação conjunta do fechado e 

do aberto, mas seu ser-múltiplo “verdadeiro” está do lado do aberto, assim 

como para Bergson o ser autêntico do tempo está do lado da duração qualitativa 
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ou assim como a essência do lance de dados deve ser procurada no único Lançar 

primordial e não no resultado numérico afixados sobre dados imóveis. 

Ora, a designação do conjunto ao fechado, e portanto à unidade 

numérica, sustenta-se sobre um pensamento raso do conjunto que apenas 

permite sua pretensa “sustentação” pela abertura diferenciante da vida. Pois, 

intuída, desde Cantor, como múltiplo dos múltiplos, sem outro ponto de parada 

que não o vazio, igualando em si mesmo o infinito ao finito, garantindo que toda 

multiplicidade é imanente e homogênea, o conjunto não poderia ser designado 

nem ao número, nem ao fechado. 

Nós consagramos um livro inteiro, (O Número e os Números4) a 

esclarecer que, longe do conjunto ser redutível ao número, é, ao contrário, o 

número, e mesmo uma inumerável infinidade de espécies de números (em sua 

maioria ainda não estudados), que suporia, para apreender-lhe o conceito, a 

doação preliminar da ontologia dos conjuntos. O número é uma pequena seção 

particular do ser-múltiplo tal como ele se dá a pensar na axiomática conjuntista 

que é, na realidade, a ontologia relacional ela mesma. É de não querer conceder 

esse ponto e manter a todo custo, contra as evidências, que todo conjunto é um 

número que resulta o texto muito estranho5 dedicado, em O que é a filosofia?, a 

nosso livro O ser e o acontecimento. Nada mostra melhor, a propósito de uma 

filosofia que coloca Cantor entre suas condições, que querer utilizar como um 

filtro a lógica normativa do fechado e do aberto produz apenas opacidade. 

Pois o conjunto é exemplarmente aquilo que só é pensável ao colocar-se 

inteiramente de lado a oposição do fechado e do aberto, pela importante razão 

de que é apenas a partir do conceito indeterminado de conjunto que essa 

oposição toma um sentido aceitável. Pode-se mesmo dizer que o conjunto é essa 

neutralidade-múltipla originariamente subtraída tanto da abertura quanto do 

fechamento, mas que é também capaz de sustentar sua oposição. 

                                                           
4 BADIOU, Alain. Le Nombre et les nombres. Paris: Gallimard/Les Travaux, 1990. 
5 Nós o dizemos “estranho” e não errado ou inexato. Não destacamos nele nenhuma inexatidão, 
apenas uma torção bizarra, um ponto de vista impraticável, que faz com que não possamos 
compreender de que se trata (contrariamente a nossos escritos sobre Deleuze, que os críticos 
declaram não compreender muito bem, suspeitando que essa clareza seja precisamente o erro 
diante da miraculosa e indefinida sutileza dos textos. Afirmamos, com efeito, que a filosofia, 
certamente limitada pela dificuldade, deve evitar toda profundidade obscura. Pois, para quem se 
interdita o virtual, nada é profundo). Assim, consideramos essa nota, da qual saudamos a 
evidente intenção amigável et atenciosa, uma peça enigmática (há outras, evidentemente) do 
dispositivo de Deleuze no que diz respeito às multiplicidades. E nos alegramos de ter lhe dado 
essa oportunidade. Se alguém puder me esclarecer esse fragmento, e sua relação real com O Ser 
e o Acontecimento, eu ficaria feliz. É um verdadeiro pedido, desprovido de qualquer ironia.  
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Com efeito, se sabe que é possível definir muitas topologias sobre um 

conjunto qualquer. Ora, o que é uma topologia? É, muito precisamente, a 

fixação de um conceito do aberto (ou do fechado). Mas ao invés dessa fixação ter 

lastro empírico na intuição dinâmica, com as consequências paradoxais que 

destacamos em nosso Deleuze, a orientação vitalista opera, como é necessário 

em toda abordagem fiel a um princípio de imanência, pela determinação dos 

efeitos relacionais da abertura (ou do fechamento). Em essência, um conceito 

do Aberto é fixado assim que se tem um múltiplo de tal modo que aí se resida, 

tomando a intersecção de dois elementos ou a união de tantos elementos quanto 

se queira (incluída aí uma infinidade). Ou ainda: a intersecção de dois abertos é 

um aberto e uma união qualquer de abertos permanece aberta. Quanto ao 

fechado, ele nunca é apenas o dual do aberto, seu complemento, seu contrário. 

Suas propriedades relacionais simetrizam as do aberto: a união de dois 

conjuntos fechados é fechada e a intersecção de tantos fechados quanto se 

queira permanece fechada. O fechado também reside, seguindo outras vias 

imanentes do que as do aberto. 

É do ponto único deste “residir”, dessa persistência do “aí” de um ser-aí 

múltiplo sustentando operatoriamente sua imanência, que se esclarece uma 

importante propriedade dos conjuntos abertos, que Deleuze identifica 

(erroneamente) com sua “ausência de partes” e, portanto, com sua 

singularidade qualitativa ou intensiva. A saber, que os “pontos” de um aberto 

são parcialmente unidos, ou indetermináveis, porque o aberto é vizinhança de 

cada um de seus pontos. Através do que um conjunto aberto provoca 

topologicamente uma espécie de coalescência daquilo que o constitui. 

Que o aberto remeta a um “residir”, não é de modo algum paradoxal (há 

fortes intuições de Heidegger sobre essa remissão). Se a abertura efetua em sua 

própria construção uma localização sem fora (o que reitera que o aberto 

“localiza”, enquanto vizinhança, todos os seus pontos), é porque “aberto” é uma 

determinação intrínseca do múltiplo, porque se trata mesmo de uma construção 

imanente. De fato, não poderia ser diferente para Deleuze, pois o aberto é aberto 

sempre a outra coisa que não à sua efetividade, a saber, à potência inorgânica da 

qual ele é uma atualização móvel. Caso contrário, remetido à sua pura potência 

interna de localização, ele seria para Deleuze um conjunto fechado. Além disso, 

é porque é necessário que ele seja aberto a seu próprio ser que o aberto vitalista 
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só é pensável, no final das contas, como virtualidade. O aberto conjuntista, ou 

ontológico, está inteiramente na atualidade de sua determinação própria e a 

esgota univocamente. Finalmente, a construção topológica dos abertos no 

contexto da ontologia conjuntista demonstra que o conjunto tomado como tal 

não é de maneira alguma uma imagem do fechado, sendo indiferente à 

dualidade do fechado e do aberto; e que, assim concebido, o pensamento do 

aberto é inteiramente fiel a um princípio de imanência e de univocidade que a 

multiplicidade vitalista infringe, obrigada, seja quão fechada ela for, a sinalizar 

equivocadamente em direção a abertura da qual ela é um modo. 

 

 3 

 

Dir-se-á então que a capacidade descritiva da dialética aberto/fechado, 

tal como ela sustenta o conceito de multiplicidade(s), faz justiça ao devir, às 

singularidades, às criações, à diversidade inesgotável do sensível e da vida? Que 

é propriamente anátema ler aí uma espécie de monotonia fenomenológica? E 

que nada na teoria pós-cantoriana do múltiplo puro pode equivaler a essa 

capacidade descritiva? Que é necessário, na verdade, ver aí uma revanche 

categorial da identidade sobre a diferença? 

Pensamos ser totalmente o oposto por ao menos três razões: 

A) A matemática tem a particularidade de que ela é sempre mais rica em 

determinações surpreendentes do que qualquer doação empírica. Vem da pura 

opinião (aliás, totalmente estrangeira a Deleuze) o tema recorrente da “pobreza 

abstrata” da matemática, oposta à florescente surpresa do “concreto”. Na 

realidade, a matemática se revela apta, simultaneamente, a entregar esses 

esquemas adequados à experiência e a desapontar essa experiência através de 

invenções que nenhuma intuição pode aceitar. 

Tomemos um exemplo simples: a noção empírica de “roçar”, de toque 

superficial, de contato quase idêntico ao não-contato, isto é, de carícia tímida, 

está certamente pensada naquela de tendência, de aproximação infinitesimal 

em um ponto, a qual, desde os gregos, supõe um esforço ascético do 

pensamento em direção ao conceito de derivada de uma função. Poder-se-á 

dizer (muito grosseiramente) que dada a curva que representa uma função, se 

essa função é derivável por um valor de seu argumento, existirá uma tangente à 
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curva no ponto que representa esse valor. Pode-se, portanto, sustentar que as 

noções conjuntas de curvatura e de contato em um único ponto dessa curvatura 

circulam intuitivamente nos conceitos de função contínua (a curva) e de 

derivada em um ponto (tangente). Esse exemplo é escolhido, pois é muito 

deleuzeano e, além disso, bem conhecido por ele. Curvaturas, contatos, 

bifurcações, linha de fuga (uma tangente toca a curva e escapa para longe dela), 

diferenciação, limite, são constantes de suas descrições. Mas eis que, no século 

passado, se descobre que existem funções contínuas que não são deriváveis em 

nenhum ponto. Tente imaginar uma curva contínua de tal maneira que seja 

impossível que uma reta a “toque” em um ponto... Melhor ainda: demonstra-se 

que essas funções, subtraídas a toda intuição empírica, propriamente 

irrepresentáveis, são “mais numerosas” do que aquelas que governavam até 

então o pensamento matemático. Caso particular de uma lei geral: em todos os 

lugares em que a matemática está próxima da experiência, seguindo até o fim 

seu próprio movimento, ela descobre um caso “patológico” que desafia 

absolutamente a intuição inicial, e então ela estabelece que esse patológico é a 

regra e que o intuicionável é apenas uma exceção. Pelo que se descobre que, 

como pensamento do ser enquanto tal, a matemática não cessa de afastar-se de 

seu ponto de partida, tomado no ente local disponível ou em uma efetividade 

contingente. 

Desse ponto, resulta em particular que, no que diz respeito às 

multiplicidades “rizomáticas” que servem de caso a Deleuze (a matilha, o 

enxame, as raízes, os entrelaçados etc.), o recurso de configurações 

diversificadas da teoria dos conjuntos é de uma prodigalidade e de uma 

complexidade incomparável que autoriza que se vá tão logo ao mais distante. A 

construção (por exemplo) de um subconjunto genérico em um conjunto 

parcialmente ordenado não apenas ultrapassa em violência, como caso de 

pensamento, qualquer esquema empírico rizomático, mas também, 

estabelecendo o que são as condições de uma “neutralidade” em um múltiplo ao 

mesmo tempo dispersivo e coordenado, na realidade subsume a ontologia 

desses esquemas. É por isso que, na elaboração de uma teoria do múltiplo, a 

regra (platônica: que ninguém entre aqui se ele não é geômetra) é de seguir 

primeiramente as construções conceituais matemáticas, das quais sabe-se que 

elas transbordam em todos os pontos qualquer caso empírico, desde o momento 



76 |Validações: Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

 

em que é do recurso próprio do múltiplo de que se trata. Um outro exemplo, 

qual zona da experiência poderia apresentar uma ramificação do conceito de 

infinito tão densa quanto aquela que pensa os cardinais inacessíveis, compactos, 

inefáveis, mensuráveis, de Malho, de Ramsey, de Rowbottom, enormes, para 

nomear apenas alguns? Então, quando se fala superficialmente de um percurso 

de pensamento “de velocidade infinita”, se perguntará: de qual infinito você está 

falando? O que é essa unidade suposta do infinito aí onde aprendemos que 

existe não apenas uma infinidade de infinitos diferentes, mas também uma 

hierarquia infinitamente ramificada e complexa de tipos de infinito? 

  Nós sabemos – e, com efeito, o elogiamos – que Deleuze não expressa 

nenhum desprezo pelos matemáticos e que ele aplica, como recurso de 

pensamento filosófico, o cálculo diferencial ou os espaços de Riemann. Mas 

esses exemplos deveriam, se eles não estivessem ocultos no contexto cripto-

dialético do fechado e do aberto, entrar em contradição com a doutrina vitalista 

das multiplicidades. 

 Sobre esse ponto, o caso de Riemann é significativo. Ele apaixona 

Deleuze porque ele complexifica de maneira genial a intuição elementar do 

espaço e fornece uma máquina de guerra contra a concepção unilateralmente 

extensiva, ou extensa, de tipo cartesiano ou ainda kantiano. Riemann fala, com 

efeito, de espaços “multiplamente estendidos”, de variedades, e antecipa a noção 

moderna de espaço funcional. Ele autoriza os desenvolvimentos de Deleuze 

sobre o caráter folhado do plano de imanência e sobre uma concepção não-

partitiva das localizações. E é verdade que Riemann generaliza o conceito de 

espaço para além de toda intuição empírica de três maneiras ao menos: ele 

admite a consideração de espaços de n dimensões e não apenas de no máximo 

três dimensões; ele busca pensar relações de posição, de forma, de vizinhança, 

independentemente de toda métrica e, portanto, de maneira “qualitativa”, sem a 

assistência do número; ele imagina que se possa tomar como componentes dos 

espaços não apenas elementos ou pontos, mas também funções, de modo que o 

espaço seria “povoado” de variações mais do que de entidades. Fazendo-o, 

Riemann abre um imenso domínio para os métodos “geométricos” sobre o qual 

ainda se trabalha sem descanso. Ele cria, em suma, uma geometria 

generalizada. Ora, o pensamento vitalista de Deleuze está de acordo com essa 
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geometrização multidimensional, com essa doutrina das variações locais, com 

esse recenseamento qualitativo dos territórios. 

Simplesmente, é absolutamente claro que  as antecipações retumbantes   

de Riemann exigiam, para a realização de seu programa, um quadro de 

pensamento inteiramente livre das restrições da intuição empírica e que a 

“geometria” da qual se tratava devia apreender não configurações 

empiricamente atestáveis, fossem elas bifurcantes ou dobradas, mas sim 

múltiplos neutros, desligados em seu ser de toda conotação espacial ou 

temporal, nem fechados, nem abertos, infiguráveis, livres de toda oposição 

imediata entre o quantitativo e o qualitativo. É por isso que essas antecipações 

só se tornaram o corpo mesmo da matemática moderna quando Dedekind e 

Cantor conseguiram matematizar, sob o nome de conjunto, o múltiplo puro, 

desligado de toda figura preliminar do Um, subtraído desse farrapo de 

experiência que ainda eram os pretensos “objetos” da matemática (números e 

figuras), e a partir do qual se podia definir e estudar, incluídas aí sob o nome de 

espaços, as mais paradoxais configurações multidimensionais. Conduzindo 

Riemann ao estatuto de paradigma anti-cartesiano e de pensador das 

multiplicidades qualitativas, falta a Deleuze a ontologia subjacente de sua 

invenção, ontologia que, por uma notável inconsequência, ele destitui, 

submetendo-a à alternativa indecidível, mas normativa, do fechado e do aberto. 

Riemann não é de modo algum uma passagem do Múltiplo (oposto ao 

Um) às multiplicidades. Ele é uma passagem daquilo que subsiste de potência 

empírica do Um (na modalidade da experiência dos ‘objetos’ matemáticos) no 

múltiplo-sem-um, o qual, com efeito, pode acolher indiferentemente números, 

pontos, funções, figuras ou lugares, já que ele não prescreve de que se compõe. 

A potência de pensamento de Riemann é inteiramente de neutralização da 

diferença. A interpretação de Deleuze, que vê aí uma complexificação móvel da 

ideia de plano não está inexata, mas ela não vai até as verdadeiras 

determinações metafísicas de seu paradigma. 

B) É recorrente, em Deleuze, defender que as multiplicidades, 

diferentemente dos conjuntos, não “têm partes”. Em nossa opinião, é de fato o 

que faz com que sua oposição aos conjuntos se faça sob o signo do Um. 

Certamente, nós vemos que se trata de salvar a singulaidade qualitativa, e a 

potência vital ligada a ela, mas não acreditamos que se possa chegar aí por esse 
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meio. Na verdade, é totalmente o contrário: o excesso imanente que “anima” 

um conjunto, e faz com que o múltiplo seja interiormente marcado pelo 

indecidível, resulta diretamente de que ele tem não apenas elementos, mas 

também partes. 

É um grande ponto fraco em toda teoria das multiplicidades não 

distinguir seus elementos (o que o múltiplo apresenta ou compõe) de suas 

partes (o que é, pelo múltiplo, reapresentado por um submúltiplo). Já o 

enunciado segundo o qual as multiplicidades não têm partes indiferencia os dois 

tipos de imanência, as duas formas fundamentais do ser-em, o qual a teoria dos 

conjuntos separa na medida em que ela distingue o pertencimento (elementar) e 

a inclusão (partitiva). Ora, a relação entre essas duas formas é a chave de todo 

pensamento do múltiplo e, ao desconhecê-la, se pode apenas subtrair a filosofia 

de uma de suas mais exigentes condições contemporâneas. 

No fim do século passado, Cantor, com efeito, demonstrou que a potência 

do conjunto das partes de um conjunto (e, portanto, aquilo que se sustenta da 

imanência de tipo inclusivo) prevalecia necessariamente sobre a potência do 

próprio conjunto (e, portanto, daquilo que se sustenta da imanência de tipo 

elementar). Isto é, há um excesso ontológico da representação sobre a 

apresentação. Há 30 anos, Cohen demonstrou que esse excesso era 

indeterminável. Dito de outra maneira, nenhuma medida podia lhe ser 

prescrita, ele era como um excesso errante do conjunto sobre ele mesmo. Isto é, 

não se deve buscar no Todo, no grande animal cósmico, ou no caos o princípio 

do excesso-sobre-si de um múltiplo puro: ele é dedutível de uma in-coerência 

interna entre os dois tipos de imanência. E não se deve buscar no virtual o 

princípio de indeterminação ou de indecidibilidade que afeta toda atualização. É 

atualmente que todo múltiplo é assombrado por um excesso de potência que 

nada é capaz de quantificar, a não ser uma decisão sempre aleatória e dada em 

seus efeitos. 

É bastante certo que a experiência deve, a cada vez, redeterminar o 

excesso imanente. Por exemplo, decidir o que significa o excesso de potência do 

Estado (em seu sentido político) sobre a apresentação simples (o pensamento 

das pessoas) é um componente essencial de toda política singular: se você 

decide que o excesso é muito fraco, você prepara uma insurreição; se você pensa 

que ele é muito grande, você se instala na ideia de uma “longa marcha” etc. Mas 
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essas determinações singulares não vêm de modo algum da descrição filosófica, 

pois elas são, elas mesmas, interiores a efetuações de verdades (políticas, 

artísticas etc.). O que, pelo contrário, é filosófico, é afastar todo empirismo 

especulativo e designar o fundamento genérico da forma dessas determinações: 

a teoria do múltiplo puro. Desse ponto de vista, os operadores “concretos” de 

tipo vitalista, que remetem finalmente a positividade do Aberto a um 

criacionismo imanente cujo fundamento é a prodigalidade caótico do Um, são 

obstáculos e não apoios. O concreto é mais abstrato que o abstrato. 

C) A riqueza do empírico é tratada muito corretamente por Deleuze como 

uma riqueza de problemas. Que a relação do virtual com o atual tenha como 

paradigma a do problema e de sua solução (e de modo algum aquela do possível 

e de sua realização) me parece uma das forças do método deleuzeano. Mas 

deveria seguir daí a falsidade de uma máxima que, no entanto, Deleuze pratica e 

transmite: que é necessário partir de um caso concreto qualquer mais do que 

dos casos “importantes” ou da história do problema. Se toma-se a noção de 

problema em seu lugar original, que é a matemática, logo se vê que a 

consideração de um caso qualquer interdita todo acesso aos problemas que têm 

potência, isto é àqueles cuja solução importa para o devir conjunto do 

pensamento e do que ele pensa. Galois dizia que o que constituía o problema era 

ler em seus textos aquilo que seus predecessores desconheciam: é aí que havia a 

jazida dos problemas. 

Ao não ater-se a essa lógica do desconhecido, que seleciona duramente os 

pensamentos produtivos, a prodigalidade do empírico se torna uma espécie de 

peso arbitrário e estéril. Pois se substitui o problema por uma pura e simples 

verificação. Filosoficamente, a verificação é sempre possível. Fomos, em nossa 

juventude, dessa escola: depois de Sartre, sabíamos transformar sem 

impedimentos qualquer dado “concreto” em filosofema, de acordo com o 

exemplo do garçom do café, do esquiador, da lésbica ou do negro. É a isso que 

podem servir as multiplicidades, suspensas entre o aberto e o fechado, ou entre 

o virtual e o atual, assim como nós nos servíamos para fazê-lo da oposição 

interiorizada do em-si e do para-si. Mas é a isso que não podem servir os 

múltiplos conjuntistas cuja regra nunca é descritiva, pois eles são cavilhados a 

uma axiomática delicada. Digamos que, desde logo, a teoria do múltiplo é tão 
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mais fecunda em problemas que, não autorizando descrição alguma, ela só pode 

servir de ideia reguladora para prescrições. 

 

 4 

 

Que diferença há exatamente entre dizer que uma matilha de lobos e a 

rede subterrânea de uma planta com tubérculos são casos de rizoma e dizer que 

ambos participam da Ideia do rizoma? Em que sentido deve-se tomar que se 

possa comparar tanto Cristo como Espinosa com Bartleby o escritor? Se a obra 

de Foucault depõe sobre a Dobra entre o visível e o dizível, é no mesmo sentido 

que os filmes de Straub ou de Marguerite Duras, cuja singularidade é definida 

nos mesmos termos? O termo “folhado” designa a mesma propriedade nos 

espaços de Riemann (que vêm de um plano de referência científico) e num 

plano de imanência filosófico? Se nós falamos da monotonia da obra de Deleuze 

(o que era, em nossa mente, um elogio bergsoniano: uma única intuição motora 

no final das contas), é também para não ter de fazer frontalmente perguntas tão 

grosseiras. Pois nosso campo de interpretação das incontáveis analogias que 

povoam os estudos de caso de Deleuze autorizava remetê-los à univocidade 

como doação de sentido uniformemente espalhada sobre a superfície das 

atualizações e cuja motivação, idêntica à potência da substância espinosista, era 

a determinação ontológica do Um-Vida. Àqueles que, por outro lado, não 

querem uma postulação ontológica desse tipo e que acreditam ser irônica a 

pergunta: “Deleuze teria por objetivo intuicionar o Um?” (mas de que afinal 

poderia se ocupar um discípulo declarado de Espinosa?), é necessário perguntar 

qual estatuto eles conferem a essas analogias, e quanto mais o Mestre declara, 

desde sempre, proscrevê-las. 

Compartilhamos com Deleuze a convicção (em meu sentido de caráter 

político) que todo pensamento genuíno é pensamento das singularidades. Mas, 

do momento em que as multiplicidades atuais são sempre para Deleuze 

modalidades puramente formais6 e que apenas o Virtual distribui univocamente 

                                                           
6 A autocrítica de Deleuze no que diz respeito à doutrina dos simulacros tem a ver, sem dúvida, 
com a forma muito imediatamente nietzschiana do antiplatonismo em Diferença e repetição. 
Mas o motivo profundo que essa doutrina recobre mantém-se integralmente até as últimas 
obras. Ele se diz: a diferença dos entes atuais é modal, apenas a unidade do virtual (percorrida 
no “grande circuito”) é integralmente real. Há dezenas de textos explícitos neste ponto. Que essa 
unidade seja a da Relação, ou, se assim se quer, a da Diferença, apenas acentua o alcance 
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o sentido, sustentaremos que não há outro recurso para pensar a singularidade 

senão classificar as diferentes maneiras que tem uma singularidade de não ser 

ontologicamente singular. Isto é, os diferentes modos de atualização. Ademais, 

é já a cruz do espinosismo, cuja teoria das “coisas singulares” oscila entre um 

esquematismo da causalidade (uma coisa é um conjunto de modos que produz 

um único efeito) e um esquematismo da expressão (uma coisa depõe sobre a 

infinita potência da substância). Igualmente, a singularidade para Deleuze 

oscila entre uma fenomenologia classificatória dos modos de atualização (e de 

virtualização) e uma ontologia do virtual. Sustentamos que o “conector” entre 

essas duas abordagens não é compatível nem com a univocidade, nem com a 

imanência. E compreendemos, a partir dessa incompatibilidade, que o texto 

esteja povoado de analogias que determinam as Ideias descritivas das quais a 

singularidades são casos. 

Que essas Ideias (a Dobra, o Rizoma, o Lance de dados...) tenham em 

vista configurações em devir, diferenciações, torções, entrelaçados, linhas de 

fuga, não muda a questão em nada. Sempre dissemos que as singularidades 

deleuzianas vinham da atualização ou da virtualização, e não da identidade 

ideal. Mas que um esquema só tenha por modelos descritivos devires concretos 

não impede de forma alguma que ele seja uma Ideia, cujos modelos são 

                                                                                                                                                                          
ontológico da tese. Para Heidegger também, o ser se diz como diferença (do ser e do ente). Mas 
o Esquecimento é não mais pensar que é o ser, e não o ente, que é o diferenciante dessa 
diferença. Igualmente, a besteira filosófica é crer que são as diferenças atuais que, 
analogicamente, permitem remontar à Diferença, enquanto que a intuição pensante só é 
completa quando ela leva seu movimento até o ponto em que ela se identifica de maneira 
interpessoal com a potência diferenciante e imanente do Virtual. A essência do atual é a 
atualização, mas a essência da atualização é a Vida. Ora, não há essência da Vida (Vi[rtual]da): 
ela é, portanto, necessariamente o Um pré-filosófico de toda filosofia. O motivo da escalada 
afirmativa dos simulacros nos parece, a esse respeito, e levada em conta a continuidade nesse 
ponto essencial, mais convincente que as formulações posteriores, pois ele é mais conforme ao 
da univocidade, assim como à crítica do “platonismo”. Deleuze nunca está mais confortável do 
que quando chega a fundir em um ponto Nietzsche, Bergson e Espinosa. Esse é o caso cada vez 
que ele pensa a relação imanente da potência diferenciante do Um com suas expressões modais. 
Nós nos surpreendemos, aliás, do pouco caso que faz a maioria dos discípulos (com a notável 
exceção de Eric Alliez) da genealogia filosófica construída por Deleuze. Nós os encontramos 
mais embaraçados do que armados por esses constantes apelos didáticos a Nietzsche, a Bergson, 
a Whitehead, aos estoicos e singularmente a Espinosa. Sem dúvida, é porque lhes importa 
bastante que Deleuze seja “moderno” no sentido em que eles o entendem e que contém sempre 
uma parte não esclarecida da antifilosofia corrente. Sem dúvida, essa é também a razão que os 
faz “preferir” os livros escritos com Guattari em que alguns toques “modernos” são perceptíveis, 
razão que implica simetricamente nosso menor interesse por esses textos. Basta ler o breve 
Foucault para constatar com qual soberana intensidade Deleuze retorna, intacto, a suas 
intuições iniciais. 
Relembremos que, a nossos olhos, é uma das virtudes cardinais de Deleuze não ter utilizado 
quase nada, em seu próprio nome, de todo a parafernália desconstrutivista “moderna” e ter sido, 
sem o menor complexo, um metafísico (além de um físico, no sentido pré-socrático do termo).  
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isomorfos. O lendário velho Parmênides de Platão já “objetava” a Sócrates ser 

necessário que houvesse uma Ideia do cabelo ou da lama. De toda maneira, ao 

sustentar que a singularidade, para ser pensada, exige a intuição do virtual, o 

qual, estamos convencidos, serve as vezes de transcendência (ou de lugar das 

Ideias descritivas), se pode apenas empregar, em uma virtuosidade 

incessantemente renascente, uma visão analógica e classificante dessa 

singularidade. Essa é a razão pela qual é tão importante ater-se firmemente ao 

múltiplo enquanto tal, composição inconsistente de múltiplos-sem-um, o qual 

identifica a singularidade do interior, em sua estrita atualidade, fazendo o 

pensamento tender em direção a esse ponto em que não há qualquer diferença 

entre a diferença e a identidade. E no qual, por conseguinte, há singularidade 

daquilo que lhe é indiferente, tanto a diferença, quanto a identidade. 

Resumamo-nos. A tentativa de subversão da transcendência “vertical” do 

Um pelo jogo do fechado e do aberto, que dispõe a multiplicidade no intervalo 

móvel de um conjunto (inércia) e de uma multiplicidade efetiva (linha de fuga), 

produz uma transcendência virtual “horizontal” que desconhece o recurso 

intrínseco do múltiplo, supõe a potência caótica do Um e analogiza os modos de 

atualização lá onde se deveria segurar a singularidade. Chega-se no fim ao que 

chamaremos de uma mística natural. Para acabar com a transcendência, é 

necessário seguir o fio do múltiplo-sem-um, insensível a todo jogo do fechado e 

do aberto, anulando todo abismo entre o finito e infinito, puramente atual, 

assombrado pelo excesso interior de suas partes e cuja singularidade unívoca só 

é ontologicamente nomeável através de uma grafia afastada da poetização da 

linguagem natural. A única potência que pode se igualar àquela do ser é a 

potência da letra. Pode-se, então, esperar resolver o problema próprio à filosofia 

contemporânea: o que é exatamente uma singularidade universal?  
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Tese 1. O elemento próprio do universal é o pensamento 

 

Chama-se “pensamento” o Sujeito, enquanto constituído num processo 

transversal à totalidade dos saberes disponíveis ou, como o diz Lacan, na brecha 

dos saberes. 

Observações adjacentes: 

a) Que o elemento próprio do universal seja o pensamento significa que 

nada é universal na forma do objeto ou da legalidade objetiva. O 

universal é essencialmente inobjetivo. É experimentável apenas na 

produção, ou na reprodução, de uma trajetória de pensamento, e essa 

trajetória constitui, ou reconstitui, uma disposição subjetiva. 

Exemplo-tipo: a universalidade de uma proposição matemática só é 

experimentável na invenção ou na reprodução efetiva da sua 

demonstração. A universalidade situada de um enunciado político só é 

experimentável na prática militante que o efetua. 

b) Que o pensamento, como pensamento-sujeito, seja constituído num 

processo significa que o universal não é de modo algum o efeito de uma 

constituição transcendental, que suporia um sujeito constituinte. Ao 

contrário, é da abertura à possibilidade de um universal que depende que 

exista, localmente, um pensamento-sujeito. O sujeito é a cada vez 

convocado como pensamento num ponto do procedimento em que o 

universal se constitui. O universal é o que determina seus próprios 

pontos como sujeitos-pensamento, ao mesmo tempo que ele é a re-

coleção virtual destes pontos. Portanto, a dialética central do universal é 

a do local, como sujeito, e do global, como procedimento infinito. Esta 

dialética é o pensamento mesmo. 

Assim: a universalidade da proposição “a série dos números 

primos é ilimitada” reside simultaneamente na convocação do 

pensamento para refazer, ou reencontrar, a sua demonstração singular, e 

no procedimento global onde se desdobra, dos Gregos até hoje, a teoria 

dos números com suas axiomáticas subjacentes. Ou ainda: a 

universalidade do enunciado-prático “é exigível que os operários sem 

documentos de um país consigam ter seus direitos reconhecidos” reside 

simultaneamente nas efetuações militantes de todas as ordens, nas quais 
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o sujeito político é ativamente constituído, e no processo global de uma 

política no que diz respeito ao que ela prescreve quanto ao Estado, suas 

decisões, suas regras e suas leis. 

c) Que o processo do universal ou de uma verdade – é a mesma coisa – 

seja transversal a todos os saberes disponíveis significa que o universal é 

sempre um surgimento incalculável, e não uma estrutura oferta à 

descrição. Dir-se-á igualmente que uma verdade é intransitiva ao saber e 

até mesmo que ela é essencialmente não sabida. O que é um dos sentidos 

possíveis do seu caráter inconsciente. Chamar-se-á “particular” o que é 

identificável no saber pelos predicados descritivos. Já aquilo que, 

identificável como procedimento em andamento numa situação, subtrai-

se a toda descrição predicativa, dir-se-á “singular”. Assim, os traços 

culturais de uma população qualquer são particulares. Mas aquilo que, 

para além desses traços, depondo toda descrição repertoriada, convoca 

universalmente um sujeito-pensamento, é singular.  

 

Daí a tese 2. 

 

Tese 2. Todo universal é singular ou é uma singularidade 

 

Observação adjacente. Não há nenhum substituto universal possível da 

particularidade enquanto tal. Uma tese corrente hoje é a de que a única 

prescrição realmente universal é o respeito das particularidades. Essa tese, a 

meu ver, é inconsistente. De resto, os fatos comprovam que sua aplicação é 

sempre tolhida pelas particularidades que o partidário da universalidade formal 

considera como intoleráveis. Na realidade, para se sustentar que o respeito das 

particularidades é um valor universal, é preciso previamente distinguir as más e 

as boas particularidades. Em outras palavras, tem-se que hierarquizar os 

predicados descritivos. Dir-se-á, por exemplo, que uma particularidade cultural 

ou religiosa é ruim se ela não inclui nela mesma o respeito das outras 

particularidades. Quem não percebe que significa exigir que o universal formal 

já esteja presente na particularidade? Definitivamente, a universalidade do 

respeito das particularidades é apenas a universalidade da universalidade. É 

uma tautologia mortífera. Ela acompanha necessariamente um protocolo, na 
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maioria das vezes violento, de erradicação das particularidades realmente 

particulares, ou seja, daquelas que são imanentes, no sentido de que imobilizam 

seus predicados em combinações identitárias auto-suficientes. Portanto, é 

preciso sustentar que todo universal se apresenta não como regulamentação do 

particular ou das diferenças, mas como singularidade subtraída aos predicados 

identitários, ainda que, obviamente, ela proceda neles e através deles. À 

assunção das particularidades, é preciso opor a sua subtração. Mas, se uma 

singularidade pode pretender subtrativamente ao universal, é porque o jogo dos 

predicados identitários, ou a lógica dos saberes descritivos da particularidade, 

não permite de maneira alguma prevê-la ou pensá-la. 

Decorre disso que uma singularidade universal não é da ordem do ser, 

mas da ordem do surgimento.  

 

Daí a tese 3. 

 

Tese 3. Todo universal se origina de um acontecimento, e o 
acontecimento é intransitivo às particularidades da situação 
 

A correlação entre universal e acontecimento é fundamental. De modo 

elementar, percebe-se com clareza que a questão do universalismo político 

depende completamente do regime de fidelidade ou de infidelidade apoiado, 

não desta ou daquela doutrina, mas da Revolução francesa, ou da Comuna de 

Paris, ou de outubro 1917, ou das lutas de liberação nacional, ou de maio de 

1968. Ao contrário, a negação do universalismo político, a negação do motivo 

mesmo da emancipação, exige mais do que uma simples propaganda 

reacionária. Exige o que deve se chamar de um revisionismo acontecimental. Ou 

seja, por exemplo, o trabalho de François Furet para estabelecer que a 

Revolução francesa foi completamente inútil e infecunda; ou as inumeráveis 

declarações que reduzem Maio de 68 a uma galopada de estudantes em favor da 

liberdade sexual. O que é visado no revisionismo acontecimental é a conexão 

entre universalidade e singularidade. Nada teve lugar além do lugar, as 

descrições predicativas são suficientes, e o que tem um valor geral é 

estritamente objetivo, ou tem a forma do objeto. Isto é, in fine, reside nos 

mecanismos e na potência do capital e suas acomodações estadistas. Neste caso, 
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o destino animal da humanidade está encerrado na relação entre 

particularidades predicativas e generalidade legislativa. 

Que um acontecimento venha iniciar um procedimento singular de 

universalização e nele constituir seu sujeito, é antinômico ao par positivista da 

particularidade e da generalidade. 

O caso da diferença dos sexos é significativo aqui. Pode-se conceber de 

maneira abstrata as particularidades predicativas que identificam, numa dada 

sociedade, as posições “homem” e “mulher”. E pode-se colocar como princípio 

geral que os direitos, estatutos, localizações e hierarquias dessas posições devem 

ser regulados pela lei num sentido igualitário. Tudo isto é excelente, mas não 

enraíza nenhuma espécie de universalidade na distribuição predicativa dos 

papéis. Para que seja o caso, é preciso que surja a singularidade de um encontro, 

ou de uma declaração, onde se entrelaça um sujeito cujo avatar é justamente 

que ele experimente subtrativamente a diferença dos sexos. Com efeito, tal 

sujeito resulta, no encontro amoroso, da síntese disjuntiva das posições 

sexuadas. A cena verdadeira onde alguma universalidade singular se pronuncia 

sobre o Dois dos sexos, e finalmente sobre a diferença como tal, é, portanto, a 

cena amorosa, e apenas ela. Aí se dá a experimentação subjetiva indivisa da 

diferença absoluta. De resto, sabemos bem que, no que diz respeito ao jogo dos 

sexos sempre e em qualquer lugar, são as histórias de amor que apaixonam. E 

apaixonam a partir dos obstáculos diferenciados e particularizados que tal ou tal 

formação social lhes opõe. É patente, aqui, que a atração exercida pelo universal 

está justamente nele se subtrair, ou tentar se subtrair, como singularidade a-

social, aos predicados do saber. 

Portanto, é preciso dizer que o universal advém como singularidade, e 

que só temos, de início, a precariedade de um suplemento, cuja única força 

reside em que nenhum predicado disponível o obriga à submissão erudita. 

Coloca-se então a questão de se saber sobre qual materialidade, sobre 

qual efeito de presença inclassificável, se apóia, na situação, o procedimento 

subjetivante do qual um universal é o motivo global. 

 

Tese 4. Um universal se apresenta inicialmente como decisão de um 
indecidível 
 

Tem-se que elucidar este ponto cuidadosamente. Chamamos enciclopédia 
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o sistema geral dos saberes predicativos internos a uma situação, ou seja, o que 

todos sabemos sobre a política, sobre os sexos, sobre a cultura ou a arte, sobre 

as técnicas, e assim por diante. Certas coisas, enunciados, configurações, 

fragmentos discursivos não são decidíveis quanto a seu valor a partir da 

enciclopédia. Têm um valor incerto, flutuante, anônimo; constituem a margem 

da enciclopédia. Trata-se de tudo aquilo que está submetido ao regime do 

“talvez sim, talvez não”; do que se pode falar sem fim, sob a regra, ela mesma 

enciclopédica, da não-decisão. A obrigação do saber, quanto a esse ponto, é de 

não decidir. Como hoje, por exemplo, quanto a Deus. Sustenta-se de bom grado 

que talvez exista “algo”, ou talvez não. Em nossas sociedades, Deus é um valor 

de existência inatribuível: uma espiritualidade vaga. Ou quanto à existência 

possível de uma “outra política”. Fala-se sobre isto, mas não se vê nada 

chegando. Ou ainda: os trabalhadores sem documentos que trabalham aqui na 

França, será que eles compõem este país? Eles são daqui? Sim, sem dúvida, 

porque eles moram e trabalham aqui. 

Não, porque eles não têm os documentos que atestam sua identidade 

francesa ou regular. A palavra “clandestino” designa a incerteza do valor, ou do 

não-valor do valor. Gente que é daqui, mas não realmente daqui. Logo, 

expulsáveis, o que quer dizer expostos possivelmente ao não-valor do valor 

(operário) da sua presença. Fundamentalmente, um acontecimento é o que 

decide sobre uma zona de indecidabilidade enciclopédica. Mais precisamente, 

há uma forma implicativa do tipo: 

E → d (épsilon), 

que lê-se: toda subjetivação real do acontecimento tal como ele desaparece no 

seu aparecer, implica que épsilon, que é indecidível na situação, foi decidido. 

Assim, por exemplo, com a ocupação da igreja Saint-Bernard em Paris pelos 

“sem-documento”, que proclama publicamente a existência e o valor do sem-

valor, que decide que aqueles que estão aqui são daqui, e que destitui, portanto, 

a palavra “clandestino”. 

Chamaremos épsilon o enunciado acontecimental. Em virtude da regra 

lógica da separação, percebe-se que a abolição do acontecimento, cujo ser 

inteiro está em desaparecer, deixa subsistir o enunciado acontecimental 

épsilon, que o acontecimento implica, como sendo ao mesmo tempo um real da 

situação (pois ele já estava aí), mas tomado numa mudança radical de valor, já 
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que ele era indecidível e foi decidido. Ou ainda: ele não tinha valor e agora tem 

um. 

Dir-se-á então que a materialidade inaugural de uma singularidade 

universal é o enunciado acontecimental. Ele fixa o presente do sujeito-

pensamento do qual o universal se tece. 

Assim ocorre também com o encontro amoroso, do qual o enunciado “eu 

te amo”, de uma forma ou de outra, fixa o presente subjetivo, mesmo quando, 

do próprio encontro, a circunstância é apagada. Desta forma, uma síntese 

disjuntiva indecidível é decidida e, quanto à inauguração do seu sujeito, fixada 

às consequências do enunciado acontecimental. 

Observe-se que todo enunciado acontecimental é, qualquer seja a sua 

forma, proposição, obra, configuração ou axioma, de estrutura declarativa. 

Implicado pelo aparecer-desaparecer do acontecimento, ele declara que algo 

indecidível foi decidido, ou que algo sem-valor passou a ter um valor. É a esta 

declaração que se encadeia o sujeito constituído, e é ela que abre o espaço 

possível de um universal. 

A partir daí, para que o universal se desdobre, trata-se apenas de ser 

consequente com o enunciado acontecimental. Isto é, de tirar suas 

consequências na situação. 

 

Tese 5. O universal é de estrutura implicativa 

 

Uma objeção muitas vezes feita à ideia de universalidade é que tudo que 

existe, ou que tudo que é representado, remete a condições particulares e a 

interpretações governadas por interesses ou forças díspares. Desta forma, não 

poderia haver uma apreensão universal da diferença, levando-se em conta a 

irredutibilidade da apreensão sexual segundo a posição ocupada, a posição 

“homem” ou a posição “mulher”. Ou ainda, grupos culturais diversos 

chamariam de “atividade artística” produções sem denominador comum. Ou 

mesmo, uma proposição matemática não seria intrinsecamente universal, 

porque depende, quanto à sua validade, dos axiomas que a sustentam. 

Este perspectivismo hermenêutico esquece que toda singularidade 

universal se apresenta como rede de consequências de uma decisão 

acontecimental. O que é universal é sempre da forma épsilon à pi, onde 
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épsilon é o enunciado do acontecimento e pi uma conseqüência, ou uma 

fidelidade. É evidente que, para quem recusa a decisão sobre épsilon, para quem 

remete reativamente épsilonao seu estatuto de indecidabilidade, para quem 

aquilo que tomou valor deve permanecer sem valor, para tal sujeito, a forma 

implicativa não impõe de modo algum que a conseqüência pi seja correta. 

Contudo, ele precisará admitir que há universalidade da implicação mesma. Em 

outras palavras, que se você subjetivar o acontecimento a partir do seu 

enunciado, as consequências inventadas serão necessárias. 

Quanto a esse ponto, o apólogo do Mênon de Platão permanece 

incontornável. Se um escravo ignora tudo sobre a fundação acontecimental da 

geometria, não pode validar a construção do quadrado de superfície dupla de 

um quadrado dado. No entanto, se os dados primordiais lhe forem transmitidos 

e se ele aceitar subjetivar a transmissão, subjetiverá também a construção 

considerada. A implicação que inscreve essa construção no presente que 

instaura o surgimento geométrico grego é, portanto, universalmente válida. 

Dirão: com a inferência matemática, você está arranjando as coisas para 

o seu lado. Mas não. Todo procedimento universalizante é implicativo. 

Ele atesta as consequências no que diz respeito ao enunciado 

acontecimental que fixa2 o acontecimento desaparecido. O protocolo de 

subjetivação, iniciando-se com este enunciado, por este fato mesmo, torna-se 

capaz de inventar as conseqüências e de as separar como universalmente 

reconhecíveis. 

A denegação reativa do acontecimento, a máxima “nada teve lugar além 

do lugar”, é sem dúvida o único meio de desabilitar uma singularidade 

universal. Ela disqualifica as conseqüências e anula o presente do 

procedimento. Mas é incapaz de anular a universalidade da implicação mesma. 

Se, por exemplo, a Revolução Francesa a partir de 1792 é um 

acontecimento radical, fixado pela declaração imanente de que a revolução é, 

como tal, uma categoria política, então, é verdadeiro que o cidadão se constitui 

apenas segundo a dialética da Virtude e do Terror. Esta implicação está fora de 

acometimento e é universalmente transmissível, por exemplo, nos escritos de 

Saint-Just. Evidentemente, se a revolução não é nada, a virtude como disposição 

subjetiva também não existe, e resta apenas o terror como fato insensato, sobre 

o qual impõe-se que se profira um julgamento moral. A política desapareceu. 
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Mas não a universalidade da implicação que a dispõe. 

E, quanto a este ponto, não cabe de forma alguma evocar um conflito de 

interpretações. É a nossa tese 6. 

 

Tese 6. O universal é unívoco 

 

Na medida em que se trata da subjetivação das conseqüências, há uma 

lógica unívoca da fidelidade que constitui uma singularidade universal. É 

preciso retornar, aqui, ao enunciado acontecimental. 

Lembremos que, a título de entidade indecidível, ele circula na situação. 

Há consenso ao mesmo tempo sobre sua existência e sobre sua 

indecidabilidade. Ontologicamente, ele é uma das multiplicidades que compõem 

a situação. Logicamente, tem valor intermediário, não decido. O que ocorre 

acontecimentalmente não concerne nem ao ser em jogo no acontecimento, nem 

ao sentido desse enunciado, mas unicamente ao seguinte: que ele terá sido 

decidido, ou decido verdadeiro, quando era indecidível. Ou que, sem valor 

significativo, terá tomado um valor excepcional. Assim se dá com o imigrante 

clandestino que, na igreja Saint-Bernard [de Paris, ocupada pelos integrantes do 

Movimento dos sans papiers em 1996], mostra sua existência. 

Dito de outro modo, o que afeta o enunciado, tal como tomado 

implicativamente pelo desaparecimento acontecimental, é da ordem do ato, e 

não da ordem do ser ou do sentido. E é precisamente esse registro do ato que é 

unívoco. Aconteceu o enunciado ter sido decidido, e isto é subtraído a toda 

interpretação. Depende do sim ou do não, mas de modo algum da pluralidade 

equívoca dos sentidos. 

Na realidade, trata-se de um ato lógico, pode-se quase dizer como 

Rimbaud, de uma revolta lógica. O que a lógica anterior mantinha no 

indecidível ou no não-valor, o acontecimento decide em favor da sua verdade ou 

de seu valor eminente. Obviamente, isso só é possível se, gradualmente, toda a 

lógica da situação for transformada a partir do ato unívoco que modifica o valor 

de um dos componentes da situação. O ser-múltiplo da situação não é 

transformado em si, mas seu aparecer lógico, o sistema de avaliação e da ligação 

das multiplicidades, pode sê-lo de maneira bem profunda. E a trajetória dessa 

mutação compõe a diagonal universalizante da enciclopédia. 
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A tese da equivocidade do universal, de fato, remete a singularidade 

universal às generalidades que legiferam sobre as particularidades. Ela 

apreende apenas o ato lógico que instaura universal e univocamente uma 

transformação de todo o aparecer. 

Pois toda singularidade universal pode ser assim definida: o ato que, 

encadeando um sujeito-pensamento, revela-se capaz de abrir um procedimento 

de modificação radical da lógica e, portanto, do que aparece enquanto aparece. 

Essa modificação, evidentemente, nunca é completa, acabada. 

Pois, o ato unívoco inicial, sempre localizado, implica uma fidelidade, isto 

é, uma invenção das conseqüências, que é tão infinita quanto a situação mesma. 

Daí a tese 7. 

 

Tese 7. Toda singularidade universal é inacabável, ou aberta 
 

O único comentário suscitado por essa tese diz respeito ao nó do sujeito, 

como localização de uma singularidade universal, e do infinito, como lei 

ontológica do ser-múltiplo. Mostrar-se-ia, neste ponto, que entre os filósofos da 

finitude, de um lado, e a negação do universal, o relativismo, o descrédito da 

noção da verdade, do outro, há uma cumplicidade essencial. Digamos numa só 

máxima: a surda violência, a arrogante ingerência da concepção dominante dos 

direitos humanos provém do fato que esses direitos são na verdade os direitos 

da finitude e, finalmente, como o mostra o tema insistente da eutanásia 

democrática, os direitos da morte. A concepção acontecimental das 

singularidades universais impõe que os direitos humanos sejam os do infinito, 

como foi observado por Jean-Francois Lyotard no Différend. 

Ou ainda, os direitos da afirmação infinita. Eu diria, ainda mais 

exatamente: os direitos do genérico. 

 

Tese 8. A universalidade nada mais é que a construção fiel de 
ummúltiplo genérico infinito 
 

O que deve-se entender por multiplicidade genérica? Muito 

simplesmente, um subconjunto da situação que não é determinado por nenhum 

predicado do saber enciclopédico, ou seja, um múltiplo tal que pertencer a ele, 

ser um elemento seu, não é o resultado de nenhuma identidade ou propriedade 
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particular. Se o universal é para todos, é no sentido preciso de que o ato de se 

inscrever nele não depende de nenhuma determinação particular. Assim ocorre 

com a manifestação política, que só é universal por sua indiferença à 

proveniência social, nacional, sexual, ou de geração. Assim ocorre com o casal 

amoroso, que é universal somente ao produzir uma verdade indivisa sobre a 

diferença das posições sexuadas. Assim ocorre com a teoria científica, que é 

universal apenas ao excluir, no seu desdobramento, toda marcação de sua 

proveniência. Assim ocorre com as configurações artísticas, cujos sujeitos são as 

obras, e onde, como o constatava Mallarmé, o autor é uma particularidade 

abolida. 

Tanto que as configurações inaugurais exemplares, como a Ilíada e a 

Odisséia, são tais que o nome próprio que as sustenta, Homero, finalmente 

remete apenas ao vazio do sujeito. Assim, o universal surge segundo o acaso de 

um suplemento, deixa como rastro do desaparecimento do acontecimento que o 

funda um simples enunciado separado, inicia seu procedimento no ato unívoco 

pelo qual se decide o valor do que não tinha valor nenhum, encadeia a este ato 

um sujeito- pensamento que inventa as conseqüências, constrói de maneira fiel 

uma multiplicidade infinita genérica, a qual, na sua abertura mesma, é o que 

Tucídides declarava que seria, contrapondo-se à particularidade histórica da 

guerra do Peloponeso, sua história escrita dessa guerra: “uma aquisição para 

sempre”.
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Há bastante tempo que é um lugar-comum declarar a obsolência do 

sistema em Filosofia. Tal lugar-comum procede simultaneamente: 

 

–  da corrente “empirista” que, desde Hume, enxerga, na experiência e, 

singularmente, na experiência sensível, a fonte de todo conhecimento, o 

que, de fato, interdita a pretensão de “coligar” a totalidade dos saberes 

dentro de uma construção linguística e intelectual totalmente unificada. 

– da corrente “crítica” que, desde Kant, e sensível aos ataques do 

empirismo, atribui à ideia de sistema, em particular à da qual Leibniz 

havia parecido ser a ilustração mais marcante, a etiqueta de 

“dogmatismo”. O que efetivamente quer dizer: transgredindo os limites 

das capacidades reais da Razão. 

– da corrente “vitalista” que, desde Nietzsche, enxerga, na noção de 

“sistema”, uma ficção opressiva tentando reduzir ao suporte de 

abstrações os efeitos criadores da “grande vida inorgânica”. 

– da corrente “fenomenológica” que, desde Husserl, enraíza o 

pensamento na relação intencional imediata da consciência ao mundo e 

permite, assim, fazer valer a infinidade e a abertura das descrições contra 

o cerco conceitual que a sistematicidade parece impor. 

Acrescentemos que a política contemporânea, ou o Estado parlamentar, 

cujo conceito subjetivo fundamental é a “liberdade de opinião”, não cessa de 

ridicularizar como “totalitária” toda visão um pouco sistemática dos processos 

políticos, e, em particular, como “ilusão criminosa” toda visão unificada de 

emancipação coletiva. 

Acrescemos ainda que a estética contemporânea, que nada aprecia tanto 

como o fragmento, o dejeto, o inacabado, a precariedade da performance, a 

fugacidade da instalação, que prefere, na língua, o aforisma à continuidade, o 

curto poema ao longo relato, pode facilmente ser mobilizada contra o “espírito 

de sistema”. É um motif constante das “vanguardas” contra a Escola. 

Tudo – ou quase tudo... – converge, então, para que uma declarada 

vontade filosófica de construção sistemática, hoje, seja tida por maníaca e 

antiquada. 
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Para ir à contracorrente, partiremos de uma questão muito simples: o 

que exatamente quer dizer a palavra “sistema”? Ou, mais precisamente: a partir 

de qual momento, em filosofia, podemos falar de sistema? 

Uma nota histórica:  os textos mais originários da filosofia, que se trate 

dos pré-socráticos ou de Platão, não deixam adivinhar nenhum “sistema”, no 

sentido usual do termo. Dos primeiros, não temos mais que sentenças e 

fragmentos poéticos. Do segundo, diálogos que mal deixam entrever um 

“sistema”; que parecem, ao contrário, recomeçar a cada vez uma interrogação 

infinita a partir do pensamento, que nada estabiliza. 

O inventor do “sistema”, tal qual o julgamos, é, com evidência, 

Aristóteles. Tudo toma a forma da lição, do tratado. A ordem é constante: 

apresentação, sobre um tema cuidadosamente delimitado, da tese dos 

predecessores; exame crítico dessas teses; construção do problema a resolver; 

solução desse problema por uma definição. Assim ocorre, quer trate-se da 

Lógica, da Física, da Metafísica, da Cosmologia, da Zoologia, da Retórica, da 

Moral, da Estética, da Política... Aristóteles procede ao inverso de Platão: ele 

constrói uma definição resolutiva aí onde o Mestre é finalmente orientado ao 

arriscado exame das consequências de quaisquer princípios inaugurais. 

É essencial distinguir, para esclarecer a questão, uma orientação de 

pensamento definitória ou essencial, de uma orientação de pensamento 

axiomática ou existencial. A forma filosófica geral que resulta de uma ou de 

outra destas orientações é, de todo modo, diferente. De um lado, o Tratado (de 

Aristóteles ou de Santo Tomás ou de Hegel), que é também, geralmente, um 

Curso (como o anuncia explicitamente Augusto Comte); de outro lado, o diálogo 

(e/ou o poema, o aforisma, a sucessão descontínua de teoremas, o ensaio, a 

fábula, o mito...). 

Mas o que encontramos ao plano de fundo? Um paradigma vindo de 

alhures que da filosofia. Tenho repetidamente sustentado que a filosofia não 

existiria senão sob a condição de procedimentos de verdade que lhe são 

exteriores e que lhe fixam suas tarefas contemporâneas. Platão, grande mestre 

da orientação axiomática e existencial, seria praticamente nada do que é sem a 

revolução matemática que fez o pensamento passar, para resolver a “crise” 

representada pela descoberta das proporções irracionais, de um modelo 

aritmético (os Pitagóricos) a um modelo geométrico (de Eudoxo a Arquimedes). 
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Bem como sem sua contenda com a democracia ateniense, sua relação 

ambivalente com a poesia épica ou trágica, e seu fascínio amoroso pela beleza 

dos corpos. Simetricamente, Hegel, grande mestre de orientação definitória e 

essencial, nada seria sem a Revolução Francesa, que introduziu no pensamento, 

com fragor, a prioridade da política e o tema da História. Tampouco sem sua 

relação ambivalente com a nova teoria matemática do infinito (cálculo 

diferencial e integral), seu julgamento tensionado sobre as premissas da arte 

romântica e sua singular visão do feminino como “ironia da comunidade”. 

Parece-me, então, que devemos distinguir duas coisas, inoportunamente 

ligadas dentro da polêmica contra o espírito de sistema. 

De início, uma regra geral de coerência, da qual nenhum filósofo pode 

dispensar-se. A filosofia não se separa da religião e, singularmente, da religião 

revelada, porquanto ela expõe seus enunciados à discussão pública. O filósofo 

não é um profeta, nem um Deus, nem um rei, nem um padre. Ele admite que 

aquilo que ele diz possa ser contradito. Mas ele pensa poder sustentar seu dizer 

por argumentos, qualquer que seja sua natureza. E ele pensa que seus 

pensamentos “sustêm-se”, como dizia Rousseau.  Mesmo supondo que ele 

contradiga-se, no sentido formal do termo, ele explicará de maneira 

argumentada que tal contradição é legítima, que ela é uma lei da existência, ou 

uma característica da vida, ou o princípio mesmo pelo qual o ser revela-se como 

devir dialético, etc. Que a coerência geral de um pensamento possa passar pelas 

aparentes chicanas da negação não espanta nenhum filósofo. É o preço a pagar 

pela luta contra as opiniões que boas meninas se apresentam sempre como 

razoáveis a baixo custo. Como dizia ainda Rousseau, “prefiro ser um homem de 

paradoxos a um homem de preconceitos”. 

Sustentaremos, então, que toda filosofia é animada por um princípio de 

coerência, que ela trabalha sob uma norma de compatibilidade entre suas 

diferentes asserções, e que ela utiliza, para tanto, todos os recursos da língua a 

fim de distribuir o poder homogêneo que ela crê ser o seu sobre todos os desvios 

(os longos desvios, dizia Platão) que sua dimensão construtiva exige. Que 

leiamos ou releiamos Nietzsche, frequentemente mobilizado pelos adversários 

do “sistema”: o movimento geral de seu pensamento é sustentado por um 

princípio de coerência implacável, ao serviço do qual ele pode mobilizar o 

aforisma, o furor, mas também a melodia do poema; a argumentação cerrada, 
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mas também os vaticínios do louco ou a imitação romanesca dos antigos 

profetas. Ao final de contas, como Rousseau, Nietzsche pensa que, em seu 

pensamento, tudo se sustém. Somente a convicção, que é a sua, de uma visão 

homogênea daquilo que é, permite-lhe alegar que seu Ato supremo consiste em 

“cindir em duas a história do mundo” para devolver a humanidade, a ela 

mesma, para além da alienação religiosa. 

Se por “sistema” entendemos a vontade de exibir um pensamento 

consistente, dando a toda humanidade a medida do que ela é capaz, e 

impulsionando, assim, os animais humanos a situarem seus atos para além dos 

limites que ordinariamente eles infligem-se, então, toda filosofia é sistemática. 

Ela o é, em particular, para rivalizar vitoriosamente com as religiões que 

pretendem, sem exceção, realizar este mesmo propósito de salvação da 

humanidade, não pelo uso público e exposto de um pensamento coerente, mas 

pela fé numa Fábula da qual impregnamos as crianças. A filosofia é sistemática, 

neste sentido, porque seu desejo próprio é liberar a ação e o pensamento pelo 

estrito uso imanente de recursos tidos por universalmente disponíveis: o exame 

crítico, a clareza dos princípios, o acordo lógico com o ouvinte ou leitor acerca 

do que é uma consequência, a dialética dos argumentos, a força de uma 

convicção imediatamente legível na língua que se partilha com o outro. 

Há, faz-se preciso admiti-lo um outro sentido, mais litigioso, da noção de 

sistema. Não concerne à norma geral da coerência, mas à sua organização 

discursiva e ao seu desafio explícito. Dito de outro modo, a visada da coerência 

filosófica, não como combate subjetivo racional pela emancipação dos animais 

humanos, mas como pretensão ao Saber. Não como dialética viva dos 

argumentos sucessivos, mas como agenciamento determinado desses 

argumentos sob a forma de uma Soma – como dizia Santo Tomás – ou de uma 

Enciclopédia, como dizia Hegel. 

Deste ponto de vista, creio que é preciso referir-se aos paradigmas 

subjacentes,  ao  lado  dos  procedimentos  de  verdade  (ciência,  arte, política, 

amor), para compreender o desejo de alguma maneira parasitário embora  

inevitável  do  filósofo  de  ser  não  somente  quem,  apoiando-se sobre as 

verdades novas das quais é contemporâneo, chama os animais humanos a 

fazerem-se Sujeitos de díspares verdades de seu tempo; mas ainda, quem seria 
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capaz de produzir essas verdades, ou em todo caso quem sabe encontrar a 

verdade. 

É todo o equívoco da famosa expressão “procura da verdade”, que é 

escolarmente o título genérico de toda obra de filosofia. O equívoco é duplo. De 

início, ela deixa entender que existe uma verdade, que é a Verdade, e que seria o 

objeto próprio da filosofia. Ora, primeiramente, não há “a” verdade (unicidade 

da verdade é a tese das fábulas religiosas, e não da filosofia), mas unicamente 

verdades heterogêneas. E em segundo lugar, como dizia muito acertadamente 

Althusser, a filosofia não possui objeto. Sua mira é, com efeito, a de uma 

transformação subjetiva, e não a do saber de um objeto novo. Por conseguinte, 

que quer dizer “procura”? Trata-se do processo pelo qual nos aproximamos 

pouco a pouco de um objeto pré-dado? Recaímos, então, na objeção precedente. 

Ou trata-se de encorajar universalmente os animais humanos a disporem-se no 

campo de verdades, a incorporarem-se ao processo de seu devir inventivo, a 

serem plenamente conhecedores, artistas, militantes ou amantes? Neste caso, 

dir-se-á antes a fórmula: “procura dos meios racionais de convencer os animais 

humanos de que eles não serão felizes em existir a não ser ao preço de devirem 

Sujeitos de alguma verdade”. 

Resta que a disposição desta procura, sua forma discursiva mesmo que 

levada a seus desafios reais, pode tomar formas sistemáticas aos dois sentidos 

seguintes, que produzem efeitos discursivos praticamente opostos. 

Primeira disposição sistemática: partimos, dentro do campo de ver- 

dades, do modelo matemático (como o fazem, definitivamente, Platão e 

Descartes, para nada dizer de Espinosa, que impulsiona a coisa a seu cume), e a 

forma filosófica tende a organizar os argumentos numa sorte de cadeia de 

“demonstrações” suspensas pelos princípios (axiomas) fun- dados  numa  

intuição,  ela  mesma  esclarecida  o  quanto  possível  por exemplos, discussões, 

metáforas... É o que Descartes chama “estas longas cadeias de razões”, e que 

fixam o plano de suas meditações, desde a asser- ção primitiva da existência de 

um sujeito (o “eu” que pensa) até a da expe- riência de uma natureza objetiva, 

passando pela existência de um deus. Notemos, de passagem, para não 

introduzir equívoco na rivalidade constitutiva,  originária,  entre  filosofia  e  

religião,  que  este  Deus  (de Descartes, de Leibniz, de Espinosa...) não é de 

modo algum o de uma religião, porquanto impelido até o ponto de abstração – o 
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infinito como tal  –,  o  qual  nos  autoriza  deduzirmos  a  sua  existência,  ele  é,  

de  fato, como  imediatamente  bem  viu  Pascal,  e  como  o  demonstra  Quentin 

Meillassoux em sua proposta mais geral sobre o deus da Metafísica, um deus 

sem presença, um deus insensível, um deus que serve apenas aos 

encadeamentos argumentativos, um deus sem Deus, por assim dizer, o deus de 

uma nova forma de ateísmo matematizado. 

Seja como for, no caso de Descartes como no de tantos outros, o poder de 

convicção ligado a este tipo de encadeamento filosófico resulta do fato de que o 

acordo sobre os axiomas iniciais, através do qual engajamos um combate 

preliminar separado, supostamente provoca a adesão forçada às consequências 

sucessivas. Chamemos este tipo de sistema filosófico um sistema linear. 

Poderíamos dizer também: algébrico. 

Destacaremos que não se trata, no sistema linear, de falar de tudo. O 

sistema limita-se às questões suscetíveis de serem abordadas como 

consequências dos primeiros princípios. Neste sentido, é verdadeiramente como 

uma teoria matemática, cujos teoremas são limitados a priori por um campo 

axiomático determinado. A sistematicidade é, aqui, disjunta da ideia de 

totalidade ou de enciclopédia, ou de saber completo. Ela é simplesmente uma 

organização linear da coerência. 

Segunda disposição sistemática: partimos de um modelo totalmente 

outro, que é tanto o da zoologia ou da fisiologia quanto o da História universal.  

Em ambos os casos, a ideia latente é a de organismo, de totalidade viva, de 

síntese em devir. Pode tratar-se da realidade biológica do corpo: é a escolha 

subjacente à ontologia de Aristóteles (cujo tratado científico mais importante a 

este respeito chama-se As partes dos animais), mas é também a de Leibniz, até 

mesmo a de Bergson ou de Deleuze. Pode, inclusive, tratar-se da realidade em 

devir das sociedades humanas, concebidas sob o nome de “povos”, como 

totalidades articuladas em funções e sintetizadas por um Estado, que está para a 

sociedade civil como a Forma está para a Matéria, segundo Aristóteles.  É o 

modelo subjacente de Hegel, de Augusto Comte e de toda filosofia romântica até 

Heidegger, inclusivamente.  Neste caso, os argumentos não são dispostos de 

maneira linear a partir de princípios inaugurais. Tenta-se, ao contrário, situar-

se de vez na interioridade do Todo e de desdobrar dele sua maquinaria 

aparente, através do que poderíamos chamar de descrições dialéticas, das quais 
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a Fenomenologia do Espírito de Hegel fornece os exemplos mais notáveis.  O 

movimento de apropriação do que é não opera entre axiomas e consequências. 

Muito antes, ele vai da abstração primeira (o gesto puro de acesso à 

interioridade pensada ainda como vazio) até o supremo concreto, que realiza 

sempre a síntese dialética de todo o trajeto, o pensamento desdobrado do que já 

estava ali no início do concreto, quer trate-se da ideia absoluta para Hegel, 

ponto onde a afirmação absorve a negatividade, ou já do Deus de Aristóteles, 

para quem a Forma absorve a Matéria assim como o Ato absorve a Potência. A 

força filosófica deste tipo de sistematicidade está em que ela dá conta, por uma 

sorte de viagem racional, do movimento do real concebido como organismo 

vivo. Como disse Hegel, “o verdadeiro é o próprio devir”. Supõe-se o ouvinte ou 

o leitor, então, não tanto conduzido, como num sistema linear, mas preenchido, 

como ficamos ao fim de uma grande ópera. Podemos chamar esse tipo de 

sistema filosófico um sistema espacial. Poderíamos dizer também: topológico. 

Destacaremos que, dentro de um sistema espacial, é essencial estabelecer 

que poderíamos falar de tudo. O paradigma subjacente sendo a totalidade, ela é 

à prova do que poderia fazê-la exceção. A operação mais comum de um sistema 

espacial, a prova de sua potência, é a de reduzir a exceção aparente, de 

demonstrar que ela está, na realidade, dentro do desdobramento dialético do 

Todo. A sistematicidade é desta vez a organização topológica, multidimensional, 

da coerência. 

Todo pensamento filosófico é constringido à escolha entre organização 

linear ou organização espacial da coerência? 

De início, é bem possível que outros modelos subjacentes proponham 

outros agenciamentos da coerência. Houve, certamente, tentativas de modular a 

coerência filosófica sobre o modelo sistemático da obra de arte, até mesmo 

Lucrécio ou Nietzsche pelo lado do poema, Sartre pelo lado do teatro, 

Kierkegaard pelo lado do romance. Não podemos negligenciar tampouco a 

função da política no agenciamento polêmico de várias prosas filosóficas, 

quando a força do argumento tem por medida a vitória patente sobre o 

adversário que supomos, por fim, reduzido ao silêncio (Platão é costumeiro do 

fato em seu tratamento sistemático dos sofistas). O próprio amor entra em jogo 

uma vez que a palavra do Mestre engendra uma transferência que faz com que 

os argumentos sejam ligados para além de sua configuração racional, por uma 
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sorte de aura que emana, não do charme autoritário de uma fábula, como na 

religião, mas da subjetividade que sustenta, com sua convicção própria, a 

racionalidade do argumento que ela propõe.  Sabemos que Alcebíades, em O 

Banquete, utiliza a linguagem do amor para descrever o poder contagioso da 

argumentação socrática. 

A verdade é que, em filosofia, cuja função não é a de um saber acadêmico, 

mas de uma “reforma do entendimento” endereçada à humanidade inteira, 

todos os meios são bons, contanto que eles carreguem, em sua atualização, a 

convicção antecipada da qual se possa contestar o uso. Além da coerência, 

sempre requerida, o efeito-sistema não é mais que uma retórica entre outras, e 

somos tão livres para utilizá-la, sob tal ou tal forma, quanto de evitar-lhe as 

figuras, o máximo possível. 

A vitória em filosofia retorna sempre ao fato de que a refutação do que 

você propõe, o desenfreamento de vossos adversários tornaram-se, assim como 

vosso sucesso e as glosas admirativas adjuntas, uma sorte de obrigação eterna. 

O sistema, portanto, é apenas um modo entre outros de estar para sempre 

exposto.
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BADIOU, Alain. Le Fini et l’infini. Paris: Éditions Bayard, 2010. 

Em 22 de maio de 2010, na cidade de Montreuil, na periferia este de Paris, Alain 

Badiou falava a uma turma de crianças a partir de dez anos e àqueles que as 

acompanhavam, sobre o finito e o infinito1: uma conferência seguida por perguntas e 

respostas. Reproduzimos esta fala para servir de apresentação simplificada da 

inflexão no sistema que Badiou vem desenvolvendo em rumo ao livro, A Imanência 

das verdades.   

 

Traduzido por Vali Inês Mörs. 
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Infinito [infini] é uma palavra negativa, pois o que começa por “in” é a 

negação do que vem depois. “Infinito” quer dizer então o “que não é finito” 

[fini]. Tomemos outro exemplo: “Inativo” [inactif] significa aquele que não é 

ativo [actif] que não faz nada, o preguiçoso.  “Incapaz” [incapable] é aquele que 

não é capaz [capable], por exemplo, não é capaz de fazer muito rápido uma 

multiplicação fácil, como 197 multiplicado por 183. Mais um 

exemplo: “desconhecido” [inconnu] é o que não é conhecido [connu], ou é o que 

ainda não é conhecido. O resultado da multiplicação de 197 por 183 pode ser 

desconhecido para vocês e deixar vocês incapazes de expressarem-no. Não 

conhecido para vocês, mas eu sei que isso é 54531. Ele pode ser conhecido para 

mim e desconhecido para vocês. Vejam então o que quer dizer “des” [ou “in”].  

Tomemos um último exemplo. Um “imbecil” [imbécile] é alguém que não é 

“becil” [bécile]. Bem, o “becil” é desconhecido. Podemos dizer, já que não 

conhecemos o “becil”, que nós não conhecemos o imbecil, da mesma forma que, 

se nós não conhecêssemos o conhecido, nós não conheceríamos o 

desconhecido? É forçoso constatar que existem imbecis sem “becis”. A regra, 

segundo a qual “in” qualquer coisa é a negação desta qualquer coisa, então não é 

sempre verdadeira. Geralmente, “in” seguido de qualquer coisa quer dizer “não” 

qualquer coisa, a negação de qualquer coisa. Toda regra, entretanto, tem sua 

exceção. Uma enfermaria [infirmerie], por exemplo, não é qualquer coisa que 

não tenha uma “fermaria” [firmerie]. Além disso, o que é uma “fermaria”? É 

uma palavra desconhecida, é inútil querer inventar uma intuição íntima desta 

palavra inverossímil que é “fermaria”. Dizemos que os doentes vão à enfermaria, 

mas não é verdade que os não doentes vão à “fermaria”. É imbecil dizer isso. Eu 

penso que eu não sou imbecil, eu então sou “becil”, ah não, perdão, é imbecil 

dizer isso. Aquele que acredita ser “becil” é um imbecil.  

Está claro agora que “infinito” significa o “que não é finito”. Este caso 

está na regra. Se infinito é o que não é finito, então é preciso saber o que quer 

dizer “finito”. Finito é uma coisa que tem limites, que não se expande 

indefinidamente. É, por exemplo, uma coisa dotada de uma forma e de limites 

no espaço. A garrafa tem limites, e nós vemos bem que, se nós tomarmos sua 

rolha, então haverá mais limites, ele é menor ainda. Quando uma coisa é finita, 

nós sabemos o que isso significa, que outra coisa seja menor que ela. É uma 

coisa finita, como a rolha, do qual nós podemos dizer que ele é menor que a 
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garrafa, pois os limites da rolha estão dentro dos limites da garrafa. Por 

conseguinte, uma coisa finita tem partes menores que ela. Estas coisas podem 

ser cada vez menores, pois eu posso tomar, por exemplo, o topo da rolha que é 

menor que a rolha, ele-mesmo menor que a garrafa.  E todos os três são finitos. 

Vocês veem que o que é finito se pode medir, como então eu digo que uma coisa 

é menor, se eu não disponho de uma medida? Se eu tomar um centímetro, eu 

vou perceber que a garrafa tem mais centímetros que a rolha. Existe então uma 

relação entre o finito e o número, pois quando alguma coisa é finita, um número 

lhe dá a medida e permite dizer que a coisa é menor ou maior que outra. Tudo 

isto se situa no espaço. A garrafa tem limites no espaço desta sala, e vocês sabem 

que esta sala ela-mesma tem limites no espaço da cidade de Montreuil, e 

Montreuil no espaço da França, a França no espaço do mundo, e o mundo no 

espaço do universo, e o universo ele-mesmo tem limites no espaço de não se 

sabe quê. Finalmente, existe um limite em todos os casos.  

Isso diz respeito ao espaço, mas igualmente ao tempo. Também no tempo 

as coisas têm limites. A vida humana sobre a terra é finita, infelizmente. Entre 

meu nascimento e minha morte, há certo número de anos. Nós reencontramos o 

número: a idade, que raramente alcança mais de 80 anos, o que já é uma bela 

esperança. Acima de cento e vinte anos, entretanto, a vida infelizmente acabou. 

É uma das razões pelas quais dizemos que o ser humano é finito.  

Os filósofos, que dão nomes bárbaros a tudo, chamam isso de finitude. 

Ser finito, isso se chama de finitude, assim como ser inquieto se chama de 

inquietude. O filósofo então dirá que há uma finitude humana, um limite no 

tempo e no espaço, pois temos, como a garrafa, um corpo no espaço. Vocês 

vejam que a finitude humana tem a ver com a morte, e que o finito e o infinito 

falam um pouco da morte. Como os animais, nós temos um corpo finito que 

morre. O ser humano não gosta de morrer, é por isso que ele espera ser infinito, 

que após a morte alguma coisa continue de outra maneira. Finalmente, talvez 

sejamos infinitos, talvez exista uma vida eterna. As religiões muito estudaram 

este problema do finito e do infinito da vida humana. Mas permaneçamos um 

pouco no finito por enquanto.  

Como lhes falei, o finito anda de mãos dadas com o número, pois este 

último o mede. Eu morro com uma idade de 80 anos, por exemplo, e esta idade 

é um número. Vocês observam que sempre falamos a idade daquele que morre: 
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ele morreu de um grave câncer aos cento e vinte anos. Então o finito é um 

número. O infinito, quanto a ele, é um pouco o contrário da morte, o contrário 

deste número que fixamos, a idade em que realmente somos finitos. Se nós 

pensarmos que Deus existe, nós forçosamente diremos que ele é infinito, de 

outra maneira precisaríamos pensar que ele morre. Mas o que é um Deus que 

morre? Isso não é um verdadeiro Deus, se ele morre, pois seria demasiadamente 

parecido conosco. Se Deus tivesse morrido aos 65 anos, não valeria a pena rezar, 

menos ainda lhe pedir fazer-nos viver até os cento e vinte anos. Se crermos 

verdadeiramente em Deus, ele é infinito. Talvez o universo também seja infinito.  

O universo é tudo que existe, eu que sou finito, depois a terra, que é uma 

bola finita, o sistema solar, que é finito, a galáxia com seus milhões de estrelas 

que também é finita, mesmo que ela seja muito grande. A galáxia está num 

aglomerado galáctico ainda maior que ela-mesma, dentro de um súper 

amontoado galáctico que está numa região do universo, etc. Nós não sabemos 

muito bem onde isso termina. Se isso não termina, então isso é, por definição, 

infinito. Poderia não haver limite para o universo, e nós podermos pensar que 

ele é infinito. Os humanos são minúsculas formigas neste universo, formigas 

finitas do universo enorme e infinito. Esta ideia verdadeiramente não é 

brincadeira, mas nós encontramos nossa revanche.  O ser humano é finito, ele 

sem dúvida não é infinito, mas ele sabe o que é o infinito, a prova disso é que eu 

estou a dizê-lo a vocês. Nós somos finitos, mas não ignoramos completamente o 

infinito. Nós podemos falar dele, nós lhe damos um nome, nós podemos nos 

perguntar o que é, ou se o universo é infinito. Por conseguinte, mesmo se o 

homem for finito, ele pode ter uma ideia do infinito. Isso tem seu peso.  Pascal, 

um filósofo, escreveu "o homem não passa de um caniço, o mais fraco da 

natureza, mas é um caniço pensante”. Existem muitas outras coisas finitas como 

nós, mas não há certeza de que elas pensam o infinito como nós. Eu não sou 

infinito, mas eu não sou incapaz de saber o que é o infinito. 

O finito se mede então no espaço e no tempo por um número que eu 

posso pensar. Eu posso pensar que esta coisa finita tem tal tamanho e, a partir 

daqui, tentar pensar o infinito. Passemos aos números. Partamos de zero que é 

tão formidável. Foram os árabes que inventaram o zero, o número de nada. Se 

eu lhes digo “vocês todos são zeros”, isso não é gentil. Após o zero, há o um, e 

isso continua sem parar, sem limites. Existe então uma espécie de infinitude dos 
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números. Para ser perfeitamente preciso, se vocês tomarem um número muito 

grande, existe ainda uma infinitude maior que ele. É impossível afirmar: “este 

número é o limite de todos os números”, pois basta lhe adicionar um para ter 

um número maior. Mesmo para um número muito grande, é fácil produzir um 

[número] maior e uma infinitude. No domínio dos números, nós encontramos o 

infinito no seguinte sentido: aquilo sempre pode continuar. Basta, às vezes, 

acrescentar um zero na escrita. Por exemplo, escrevam “um” e, se vocês 

puserem um zero ao lado, isso é dez, se vocês puserem dois [zeros] ao lado, isso 

é cem. Podemos construir números enormes com somente zeros. Isso mostra 

bem que, acrescentando um pequeno sinal, nós continuamos sem jamais 

encontrar limite.  

Lerei para vocês o início de uma pequena peça de teatro para crianças 

que eu escrevi sobre este assunto, sobre esta história dos números que crescem 

sem parar. Esta peça se chama Ahmed Philosophie. Esta explica toda sorte de 

coisas, dentre as quais o infinito.  

 
Quantos são vocês aqui a olharem o que se passa sobre este piso? 
Ponhamos trezentos? Eu só gosto de números redondos, eu gosto que isso 
caia justo nos cálculos, eu. Um número como 1787,3902 se parece a quê? A 
cuscuz malcozido. Um número redondo é belo, é limpo, isso lembra uma 
bela mulher, se vocês virem o que eu quero dizer. Isso não é para lhes dizer 
que vocês, os trezentos que estão aqui, parecem uma bela mulher. É preciso 
mais, mas tem que aceitar. Não há apenas mulheres belas neste mundo. 
Parece que no paraíso só tem isto, talvez demais. Um milhão de belas 
mulheres, isso é demais para um só homem, se vocês virem o que quero 
dizer.  Bom, chega de paraíso. Suponhamos que entre um zero na sala. Não 
é fácil imaginar a entrada de um zero na sala, mas é preciso trabalhar, isso é 
para aquele teatro, é preciso imaginar o inimaginável. Vamos, concentrem-
se, um magnífico zero entra na sala, um zero perfeitamente redondo. Vocês 
o veem? Vamos, vejam-no um pouco. O que é que se passa? O zero se 
instala depois do trezentos por aqui e, de repente, faz três mil. Um zero 
após o trezentos é três mil, sem erro. Por causa de um belo zero, vocês são 
três mil, eu estou nervoso. Encenar diante de três mil pessoas, estou 
terrivelmente nervoso. E o que vejo eu? Outro zero que entra. É um pouco 
mais magro este zero, mas não está tão mal, ele ainda é roliço, ele comeu 
bastante de um, de dois e de três. Ele comeu mesmo um 78. Pois, para 
tornar-se zero, é preciso comer tudo que não seja zero, senão vocês não 
teriam zero, se houver qualquer coisa como um ou setenta e oito.  Os zeros 
comeram tudo que não é zero, é por isso que eles estão redondos, eles estão 
bem nutridos, eles comem número o dia todo para permanecer apenas zero. 
Eles são um saco sem fundo, mesmo comendo muito, continuam magros. 
Dito isto, não sei por que os zeros chegaram atrasados. Digam então vocês, 
o zero, isso começou depois de um tempo, já somos três mil. Ponham tudo 
no fundo e não conversem com o cinco. Tenho um desses nervosismos, 
porque o zero depois de três mil é trinta mil. É o circo romano, é um 
concerto do grupo de rock Majestuous Brown Egg, isso não é mais o 
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pequeno teatro tranquilo como [era] aqui. Atenção, mais um enorme zero, 
aquele aí, ele comeu um setecentos e quarenta e dois. E mais um, e mais 
um, aqui, aqui, parem-nos, mas o que faz a polícia? A polícia faria melhor se 
parasse os zeros, ao invés de parar todos os árabes e jovens negros, parem 
então todos os zeros, em particular aqueles que têm muitos zeros, os 
multimilionários, por exemplo, eles têm muitos zeros. Ah, eles chegam, os 
zeros continuam a chegar, milhões, bilhões, quintilhões, sextilhões, 
septilhões, octilhões, nonilhões, decilhões, massa inumerável de zeros se 
acrescentam sem pausa ao final dos outros. Todos os viventes estão aqui, e 
todos os mortos, todos os ainda não nascidos, público total, totalizado pelo 
infinito redondo de todos os zeros que vêm, a humanidade inteira está 
dentro do meu teatro, a humanidade presente, a passada e a por vir.”7  

 
Vocês veem que, posto em cena no teatro, o infinito não tem limites, 

quando cada número, ele, resta finito. A série de números não tem limites, mas 

cada número tem um [limite]. Quando nós dizemos cinco, nós não dizemos seis 

ou sete. “Infinito” significa que sempre é possível encontrar um número finito 

maior que outro número finito. Certos filósofos objetaram que assim nós 

verdadeiramente não encontraríamos qualquer coisa de infinito, como Deus ou 

o universo. De fato, nós não procuramos um Deus ou um universo maior que 

Deus ou o universo do qual falamos, pois Deus ou o universo são infinitos neles-

mesmos. Com os números, eu não tenho alguma coisa que não tenha limites, 

mas que somente o desloca. No fundo, eu estou sempre na minha garrafa, com 

suas partes finitas.  

Estamos então um pouco em pane sobre o infinito. Nós estamos então em 

direção do infinito, pois nós podemos sempre avançar, mas não chegamos a ele, 

nós permanecemos sempre finitos. No Século XIX, um homem chamado Cantor 

descobriu os números infinitos. Não apenas os números finitos que continuam, 

mas os números realmente infinitos. Ele mudou não apenas as matemáticas e a 

aritmética, como também nossa visão das coisas e a filosofia inteira. A ideia de 

Cantor é tão simples. Ele tomou de uma só vez todos os números conjuntamente 

sem acrescentar um número a outro, mas pensando todos os números numa só 

vez, deu-lhes o nome de conjunto. Foi preciso que ele desenvolvesse as ideias 

sobre o que é um conjunto, mas eu olho aqui apenas a ideia intuitiva: vocês 

prendam numa só vez, como numa rede [de pesca], todos os números, sem se 

dar ao trabalho de construí-los um a um. Sem saltar de um a outro, joguem a 

rede de vocês muito mais longe e deem em seguida um nome a este conjunto: 

                                                           
7 BADIOU, Alain, « Ahmed philosophe », in La tétralogie d’Ahmed, Actes Sud, coll. « Babel », 
Paris, 2015. 
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ômega. Cantor disse: “eu chamo ômega o conjunto de todos os números”. 

Ômega é uma letra grega. Não importa qual número, seja do tamanho que for, 

ele está dentro do ômega. O problema que então surge podemos formular assim: 

Que significa “estar em alguma coisa”? Como podemos dizer que não importa 

qual número, quão grande ele seja, ele está em alguma coisa? É da mesma 

maneira como com a rolha ou com qualquer outra parte que está na garrafa? 

Todos os números formam o conjunto ômega, um verdadeiro conjunto infinito, 

pois há no ômega todos os números e não simplesmente o caminho que permite 

passar de um número a outro. 

Resumamos. No fundo, no pensamento humano, houve duas ideias 

diferentes de infinito. Uma primeira ideia compreende o infinito, como o que 

podemos continuar sempre, sem encontrar limite. É o infinito que nós podemos 

chamar por seu nome sábio, mas muito simples, virtual.  Por que virtual? Eu 

posso caminhar nesse infinito, nele avançando, mas eu jamais encontro a 

totalidade infinita. É um infinito de passeio. Eu posso caminhar sem encontrar 

limites, é sempre novo, maior, outra coisa, mas é sempre finito.  

Existe outro infinito, aquele que Cantor introduziu, mas que já era aquele 

de Deus ou o universo: um infinito atual, realmente infinito, compreendendo 

todos os números infinitos. Este infinito atual é como o limite do infinito virtual. 

No infinito virtual, eu passo de um número a outro sempre maior sem jamais 

chegar ao fim, enquanto que, no infinito atual, eu já fechei tudo numa espécie de 

envelope e alcancei o fim. Se eu fosse um caminhante que vive indefinidamente, 

eu poderia caminhar até ter todos os números e eu teria então alcançado o 

infinito atual.  

Nós dispomos de vários símbolos para anotar o infinito atual, ômega, 

como aquele de um oito deitado. Lerei para vocês a segunda parte da peça de 

teatro que diz respeito ao infinito atual e não mais virtual.  

 
O que é que vejo aqui? Há um que tem um ar gracioso, ele é como um duplo 
zero, gêmeos de zeros. Parecem-se mais com irmãos siameses, dois zeros 
colados um ao outro. Isso parece um oito, se vocês virem o que quero dizer, 
um zero sobre outro, mas não em pé, um oito deitado. Um preguiçoso de 
um oito, não saiamos do teatro. Levante-se. Não, isto não é 
verdadeiramente um oito, o que é que isso pode ser? Nome de um cachorro, 
é o infinito. É o infinito que veio depois da infinidade de zeros roliços. Não 
há mais zeros, eles todos partiram. Zero para os zeros quando há o infinito, 
é isso que se passou. Vieram tantos zeros, que foi preciso ir procurar mais 
longe, mais longe que todos os nonilhões de sextilhões de milhões.  Nós 
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estamos além do número, lá onde nós não podemos mais contar. E o 
infinito chegou, tranquilo, a seu tempo disse, “Senhores Zeros, comigo 
vocês podem se acrescentar, se enfiar, se alinhar, mas é como se nada 
passasse, pois, o infinito mais zero sempre é o infinito”. Aborrecidos, os 
zeros partiram, eles caíram no próprio zero apontado. Muito honrado 
Senhor o infinito, obrigado infinitamente. Para fechar a sala, para expulsar 
os zeros, eu podia contar que com vocês eu posso começar, obrigado. Entre 
quantos vocês estão aqui a olhar o que se passa sobre o chão? Vocês são 
trezentos, trezentos mais o infinito, naturalmente. Mas trezentos mais o 
infinito é o infinito, pois trezentos ao lado do infinito é como se dissesse 
zero. Vocês são então infinitamente numerosos. Eu agradeço a vocês, 
senhores e senhoras, por terem vindo em tão grande número. Em tão 
grande número que, mesmo se um grosseiro de [um] zero se esgueirar, isso 
não mudará nada, absolutamente nada. Qual paz, a paz do infinito. Silêncio, 
vejo que o silêncio dorme lá no fundo da sala. O infinito dorme 
frequentemente. Cuidado para que ele não se acorde. Quando o infinito 
dorme, o finito se cala. Chut.8 

 

“O infinito dorme frequentemente” diz a peça. No fundo, nós não 

pensamos muito no infinito, porque o pensamento do infinito nos lembra da 

nossa finitude e da morte. O que assusta no infinito é que ele nos lembra de que 

nós não somos.  Pascal, de quem eu falava a vocês agora mesmo, escreveu: “O 

silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora”. Existe uma espécie de 

medo, um pavor em face do infinito, porque ele contém a terrível ideia da morte 

que nos reenvia à finitude. Mas lembremo-nos de que o ser humano vivo sabe 

calcular o infinito. Ele criou os números infinitos, ele escreveu sobre o que é o 

infinito e, assim, pelo pensamento, ele é o mestre do infinito. É por isso que 

estudar, inclusive estudar o infinito e o finito, a matemática, essa coisa terrível, 

difícil e obscura, é tão importante, pois introduz um verdadeiro pensamento do 

infinito. É onde nós entendemos que, afinal, somos também os mestres do 

infinito pelo pensamento. Nós poderíamos dizer que a matemática é mais forte 

que a morte, e é por isso que é preciso aprendê-la. Evidentemente, a vida no 

finito, no nosso finito, pode ser bela e feliz, a vida das viagens, dos jogos 

eletrônicos, da televisão, dos passeios, das conversas com companheiros e 

companheiras, a vida do amor, tudo isso é magnífico. Não estou dizendo que é 

preciso abandonar tudo isso para fazer matemática. Tudo isso, nós poderíamos 

chamar de nossa bela finitude, a vida feliz que podemos ter. 

 Muitos poetas cantaram que o finito ele-mesmo pode ser belo, feliz, forte. 

Tomemos, aleatoriamente, esse poema de Victor Hugo que Georges Brassens 

                                                           
8 BADIOU, Alain. « Ahmed philosophe » (op. cit.). 
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transformou em música há algumas décadas, e do qual eu lhes leio um pequeno 

extrato:  

Num dia de verão, em que tudo estava iluminado, 
Vida e doçura, 
Ela vem brincar no rio  
Com sua irmã. 
Eu vejo o pé de sua jovem companheira  
E seu joelho...  - 
O vento que vem pela montanha 
Me enlouquecerá.9 

 

É a bela loucura do finito. Vocês têm aqui a beleza de nosso mundo finito: 

o verão, a luz, as jovens garotas, o vento. 

 Mas nós também podemos nos virar para a grandeza do infinito, o que 

não é contraditório e segue o exemplo dos filósofos. No olhar que nos leva ao 

infinito, nós podemos escutar a opinião dos filósofos, como nós podemos 

escutar aquelas dos cantores e dos poetas sobre a beleza do mundo finito. O que 

nos dizem esses filósofos? É por certo trabalho do pensamento que o ser 

humano é mais forte que a morte. Se nós somos capazes de sermos mais fortes 

que a morte, não é na festa da vida, mas [é] no controle do próprio infinito pelo 

pensamento. Kant, o grande filósofo alemão, afirma que o primeiro homem que 

fez a geometria tivera uma intuição e que, graças a ele, “o caminho seguro de 

uma ciência estava aberto e traçado para o tempo e para as distâncias infinitas”. 

Aquele que inventou a geometria abriu alguma coisa que estava a distâncias 

infinitas. Ele então permitiu, a nós pobres seres finitos, andar em direção ao 

infinito. Espinosa, outro grande filósofo, escreve: “a verdade teria permanecido 

escondida da raça humana para sempre, se a matemática não tivesse mostrado 

aos homens a verdadeira regra de verdade”.10 Espinosa explica que, graças à 

matemática, o homem ultrapassou seus limites. Ele estava condenado a não 

conhecer grande-coisa, e, graças à matemática, ele encontrou uma regra para a 

verdade. 

 Gostaria de ir concluindo. É preciso escutar os poetas e os músicos, é 

preciso viver no charme de nossa finitude, com o vento, o mar, os jogos, os risos, 

as festas, as danças, mas também é preciso de vez em quando escutar os 

                                                           
9 Un jour d’été que tout était lumière, Vie et douceur, Elle s’en vint jouer dans la rivière Avec sa 
soeur, Je vis le pied de sa jeune compagne Et son genou … – Le vent qui vient à travers la 
montagne Me rendra fou. »HUGO, Victor, « Guitare », Les Rayons et les Ombres. Ollendorf, 
1909, 17 (p. 606-608).  
10 ESPINOSA, Baruch. Ética. Livro 1. Apêndice. 
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filósofos e os matemáticos e estender seu pensamento como um arco para 

alcançar o infinito. Pois, este infinito, nós o alcançamos pelo pensamento como 

alcançamos um alvo, exatamente como Cantor disse “há o ômega, um conjunto 

infinito, um número infinito”. Se possuíssemos os dois, a alegria do finito e o 

poder do infinito, acredito que tocaríamos a felicidade. A felicidade sempre é 

alguma coisa que é o finito e também o infinito.   

 

 

Perguntas/Respostas 

 

Como nasceu o big bang?  

Tu sabes o que é o big bang?  

É esse que criou o universo? 

 Sim, é o começo do universo. O big bang é como o zero que começa o 

infinito, ou talvez o um que começa o infinito. É o momento em que o universo é 

tão contraído, fechado sobre ele-mesmo, quase recolhido num só ponto, que ele 

acaba explodindo. Esta explosão se expande, e o universo no qual nós 

habitamos é um momento dessa expansão a partir do big bang. O big bang é um 

pouco como se o zero explodisse e produzisse a série de números.  

 

Podemos considerar que nós somos nada sem as matemáticas? 

 Não chega a tanto. Em primeiro lugar, nós sempre somos alguma coisa, 

então não é que não sejamos nada sem a matemática. Mas depois que o homem 

inventou a matemática, os números, por exemplo, há milhares de anos, ele 

ingressou num pensamento diferente acerca do infinito. Antes disso, 

seguramente ele era alguma coisa, e já havia invenções de todos os tipos. Ele 

tinha inventado a pintura, as ferramentas, ele já era muito ativo e original. Com 

os números e a matemática, ele transpôs uma etapa, mas ele nunca era “nada”. 

 

É difícil representar o infinito porque nós somos finitos?  

 Vamos lá, uma boa questão.  Efetivamente, como lhes disse, foi preciso 

pensar muito, refletir e discutir sobre esta questão do infinito, porque nós 

somos finitos. Como nós estamos contraídos por este limite, evidentemente, nós 

discutimos muito para saber se o poderemos transpor. Eu lhes expliquei que 
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havia o infinito virtual, que sempre continua, e o infinito atual que tem 

verdadeiramente alguma coisa de infinito. Durante muito tempo, mesmo os 

matemáticos e os filósofos pensavam que existia somente o infinito virtual. Com 

os números, tornara-se possível representar o fato de sempre continuar, mas o 

infinito atual, quanto a ele, não era verdadeiramente humano. O homem por 

longo tempo pensou que o infinito atual era o escopo de Deus. Quando Cantor 

disse que existiam os números infinitos, foi a sensação, ele-mesmo estava 

assustado com sua própria invenção. Ele até escreveu ao Papa, para perguntar-

lhe se ele tinha o direito de dizer isso. O Papa lhe respondeu, como aliás os 

Papas fazem geralmente, um pouco prudentemente. Ele disse talvez, mas é 

preciso ver isso de perto. Isso para lhes dizer que a questão do infinito, 

enquanto somos finitos, é uma verdadeira questão, e que por longo tempo 

reservamos o infinito atual a Deus, enquanto o homem devia se contentar com o 

infinito virtual, com o que sempre continua. 

 

Na peça de teatro, como o senhor pode comparar a noção abstrata de 
número a pessoas? 
 
 É uma pergunta muito boa. Isso prova que no teatro podemos fazer tudo. 

Evidentemente, dizer “um zero entra na sala” é alguma coisa poética, 

imaginária. No teatro, podemos transformar perfeitamente alguém em zero. É 

por isso que o teatro é charmoso e formidável. Nele podemos representar um 

duelo de espada entre um zero e um quatro sem que isso exista na vida: vocês 

inventam o figurino do zero, vocês inventam o figurino do quatro, vocês travam 

a batalha à espada e todo mundo assistirá ao duelo do zero e do quatro. A magia 

do teatro serve para transformar o que é assunto abstrato, de matemática, em 

assunto de personagens. Ele pode tocar em tudo e tudo transformar, é por isso 

que nós não podemos nos passar. Nós não devemos nos passar de matemática, 

tampouco nós devemos nos passar de teatro. 

 

Um homem pode tornar-se infinito? 

 Então aqui, no fundo, nós podemos responder da seguinte maneira:  há 

no homem uma ideia do infinito, já que o homem pensa o infinito desde há 

muito. Ele pensou que existia um Deus infinito, ele pensou que talvez existisse 

um número infinito, ele trabalhou sobre o infinito virtual e o infinito atual. O 
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homem pensa o infinito. O problema é saber se nos tornamos infinito porque 

pensamos o infinito. Certos filósofos consideram que, já que pensamos o 

infinito, mantemos uma relação real com o infinito, que alguma coisa em nós é 

infinita. Descartes, por exemplo, diz que, já que nós temos a ideia do infinito em 

nós, que somos finitos, então certamente há de existir uma comunicação com o 

infinito. Ele pensa que Deus pôs esta ideia de infinito em nosso espírito. Isso só 

se dá porque, sendo finitos, como nós teríamos tido a ideia de infinito? Já que 

nós pensamos o infinito, nós podemos pensar que nós estamos em comunicação 

com ele.  

 Tornar-se infinito é ainda outro negócio. Se nós nos tornamos infinitos, 

como as religiões o dizem desde há muito, é porque nosso pensamento pode se 

separar de nosso corpo. Nosso corpo, ele, certamente é finito, há limites 

evidentes, e ele morre. Nosso pensamento talvez não tenha limites, já que ele é 

capaz de pensar o infinito. Se vocês creem que o pensamento pode ser separado 

do corpo, vocês podem pensar que nós somos capazes de nos tornarmos 

infinitos, ou eternos. É isso que as religiões ensinam. Ao contrário, se vocês 

creem que é impossível separar a alma ou o pensamento do corpo, então 

permaneceremos no ponto de termos uma ideia do infinito, nós ultrapassamos 

os limites do finito, entretanto, apesar de tudo, nós permanecemos finitos num 

certo sentido, pois nosso pensamento pessoal, individual, morre com nosso 

corpo. O problema do finito e do infinito se torna finalmente uma questão de 

crença a partir do momento em que sairmos disso que exponho aqui, do infinito 

atual e virtual, do infinito matemático. A partir do momento que se trata da 

existência pessoal, nós tocamos numa questão de crença. 

 

O tempo é finito ou infinito? 

 

 Em todo caso, na experiência do tempo, ele é infinito no sentido em que, 

após um momento, sempre vem outro momento, como no caso dos números. 

Da mesma forma como após três vem quatro, após o momento em que estamos 

agora, vem outro momento, e assim por diante. A questão é saber se tudo isso 

compõe um conjunto efetivamente finito. Esta questão talvez seja a mesma que 

a do fim do mundo. No fundo, nós conhecemos o tempo como o tempo do 

mundo, nós apenas o podemos medir como isso. Nós medimos o tempo porque 
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as coisas se passam no tempo e, se nada mais se passar, se tudo for destruído, a 

ideia do tempo também desaparece. Por conseguinte, a questão da infinitude do 

tempo é a mesma questão da infinitude dos números: infinito atual ou infinito 

virtual? Se nós imaginarmos um tempo infinito terminado, isso quer dizer que 

estamos num momento em que alguma coisa que se passa acabou. As religiões 

declaram frequentemente que há um fim de mundo, e isso quer dizer que 

alguma coisa vai terminar no tempo. Para o momento, o tempo é infinito no 

sentido de infinitude virtual, ele continua e nós com [ele].  

 

Quando certas pessoas célebres morrem, seu nome atravessa 
séculos, às vezes milênios, então na verdade nós não podemos dizer 
que nós somos finitos, se nosso nome e nosso pensamento podem 
perdurar.  
 
 É uma observação muito boa que aliás está ligada ao que temos dito. Tu 

falaste de homens célebres, mas nós também nos lembramos de homens que 

não foram célebres, nossos pais, nossos avós. Nós fazemos a genealogia da 

família, nós remontamos no tempo para conhecer nossos ancestrais. Então tu 

tens perfeitamente razão em dizer que nós temos a preocupação de não limitar a 

vida de alguém no tempo. Há também a lembrança, a memória, a 

aprendizagem, a lição graças à qual nós lemos agora livros que foram escritos há 

dois mil anos. Do que se trata aqui? Do pensamento. É porque alguém – ou 

muitas pessoas – ainda pensa no que este homem escreveu, fez, que este 

homem de certa maneira continua a viver. Nós podemos dizer que uma vida 

continua no pensamento dos homens, mas tu vês bem que esta vida não é 

corporal. O que dura é o pensamento, porque ele possui uma ideia de infinito. 

Alguma coisa pode durar pela memória da duração, mas a vida individual, 

ligada a um corpo, assim mesmo é finita.  

 

Se ômega é constituído por todos os números, ômega é constituído 
por ômega? 
 
 É uma excelente pergunta. Seria necessário dizer que ômega é constituído 

por todos os números que estão antes dele, mas isso vale para qualquer número. 

Se tu tomas o número quatro, por que ele é quatro? Porque no quatro há zero, 

um, dois e três. O que é quatro? Todos os números que existem antes do quatro. 

Cinco é zero, um, dois, três, quatro, todos os números que há antes do cinco. 
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Ômega é como todo mundo, ele contém todos os números que estão antes dele, 

isto é, todos os números finitos, já que é sua definição. Essa definição não muda, 

um número sempre é todos os números que estão antes dele. Cantor bem viu 

que ômega é um número como os outros números neste sentido aqui. Ele é o 

conjunto dos números que estão antes dele, mas um número não se contém ele-

mesmo, ele é o nome do que está antes dele. É por isso que ômega é como 

quatro ou cinco, ele recapitula o que há antes. 

 

O senhor diz que zero é o começo do infinito, entretanto, há também 
os números negativos. Podemos considerar ainda que zero é o 
centro do infinito? 
 

 É uma pergunta de sábio. Eu me servi mais correntemente da aritmética 

para ser simples, mas o detalhe evidentemente é bem mais complicado. Para 

saber o que são os números negativos, é necessário de imediato saber o que são 

os números positivos. Um número negativo é o simétrico de um número 

positivo noutra direção. Para saber o que é – 1, é necessário ter 1. Os números 

positivos são os números naturais, pois os números negativos não são tão 

naturais como isso, uma multiplicação de números negativos, por exemplo, é o 

positivo, vocês conhecem essas armadilhas. Estamos habituados aos números 

naturais desde bem pequenos, e começamos sempre por aqui, é porque eles 

constituem mesmo assim um verdadeiro começo. Mas se em seguida vocês 

fizerem construções bem mais complicadas, vocês poderão mostrar que entre 

zero e um já há uma plenitude de outros números. Neste momento aqui, seria 

necessário fazer a aritmética superior, introduzir as frações, os números 

irracionais. O mundo dos números abunda em coisas, nosso objetivo não era 

estudar todas as espécies de números, mas ver como se apresenta a questão do 

finito e do infinito. Se nós levarmos em conta os números negativos, não 

teremos tanto um começo, senão um centro. Se vocês têm os números positivos 

e os números negativos, zero não é um começo, mas um centro. Por quê? 

Porque zero é o único número que não é nem positivo, nem negativo. Zero está 

no meio e ele permanecerá de fato especial, ele não será de fato o começo, mas o 

centro. 
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É necessário considerar a arte como finita ou infinita? 

 
 É uma questão muito difícil. Penso que a arte tem a ver com o infinito, 

certamente, pois para mim, tudo que é criação do pensamento tem a ver com o 

infinito. Eu o reduzi ao mais simples para mostrar que este pensamento dos 

números já ilumina completamente o problema do infinito. Mas, se nós 

observarmos bem, tudo que ultrapassar os limites do homem tem a ver com o 

infinito. Isto retoma a questão posta agora mesmo. Se, dois mil anos após a 

morte de alguém, nós agora ainda falamos dele, num certo sentido, ele 

continuou a viver no pensamento. É a mesma coisa para as obras de arte. Isso 

são criações que vão subsistir, permanecer, e que os homens consideram como 

mais fortes que a morte. Eu disse que a matemática era mais forte que a morte, 

mas finalmente as pirâmides do Egito também, e mesmo os desenhos de bisões 

feitos sobre os muros das grutas há quarenta mil anos, no caso da gruta de 

Chauvet. Num certo sentido, quarenta mil anos não são grande coisa. O menor 

dinossauro existia há trezentos milhões de anos. A vida dos homens não é 

grande coisa, mas quarenta mil anos, isto é assim mesmo muito mais que os 

cento e vinte anos que nós todos vamos viver. Podemos dizer que a obra de arte 

esconde uma promessa de infinito. Dizer que ela é infinita é um pouco difícil, 

pois se trata mesmo assim de um objeto que existe, que vai se estragar com o 

tempo e, às vezes, desaparecer. Certos quadros ou monumentos perecem, mas a 

obra de arte mostra que o homem é capaz de alguma coisa mais forte que a 

finitude. 

 

Se Deus é infinito e criou o homem, quem criou Deus? 

 

 Conforme a ideia que temos de Deus, ele é incriado. Nós voltamos ao 

ponto de partida: o “in”. Incriado, que não é criado. Pois se vocês pensam que 

Deus foi criado por outro Deus, então é necessário pensar também que o outro 

foi criado por outro, e vocês caem num infinito virtual, como com os números. 

Neste momento aqui, não sabemos mais por que são Deuses, porque nós 

também, nós fomos criados por nossos pais, e os pais por outros homens. Isso 

não tem muito sentido introduzir a noção de Deus sem admitir que Deus é 

incriado. Todo o resto é criado por ele, mas ele é incriado. É evidentemente o 
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que as religiões afirmam com força.  Quando vocês introduzem isso, põe-se a 

questão de saber por que ele criou alguma coisa. Vocês dizem que um Deus 

incriado existe, vocês explicam que ele é infinito e incriado, mas por que diabo 

ele trabalhou para criar um mundo tão bizarro? Isso se torna um problema, 

sobre o qual os filósofos muito se debruçam e que, a meu ver, é o verdadeiro 

problema da criação. Pois, se Deus é infinito e perfeito, ele não precisa de outra 

coisa senão dele. Por que criar um mundo com morte, sofrimento, coisas que 

desaparecem, um mundo muito estranho e distanciado da divindade? Diríamos 

que ele é divertido, como um artista finalmente criou alguma coisa que não se 

parece com ele.  É um verdadeiro problema. Ao contrário, a criação de Deus por 

outra coisa é de se evitar porque, nesse caso, Deus não é Deus. Deus é Deus 

porque ele é incriado.  

 

Por que a vida não se chama morte, já que morrer faz parte da vida? 

 

 Sim, num sentido é verdade, mas noutro sentido isso indica bem que a 

vida é finita. Isso faz parte da vida porque é a finitude da vida. É justo dizer que 

a morte faz parte da vida. Um grande filósofo alemão, Hegel, disse: “Tudo que 

nasce merece perecer”. Isto é, por aqui, já que nós nascemos na vida, nós 

nascemos também na morte. Já que aparecemos, devemos desaparecer. Neste 

sentido, a morte faz parte da vida, mas isso não impede que dela faça parte 

porque a vida é finita. É esta parte da vida que é a finitude da vida.  

 

Por que Deus programou os homens para serem finitos? 

 

 Tu fazes muitas hipóteses! Tu dizes que Deus criou os homens, que existe 

então um Deus e que ele programou os homens de sorte que eles sejam finitos. 

Reencontramos a mesma pergunta de antes. A partir do momento em que 

pensamos que um Deus incriado criou o universo, o problema é saber por que o 

fez. Podemos perguntar por que ele fez os homens finitos ao invés de fazê-los 

infinitos, por que ele fez bestas ferozes, um mundo no qual pode haver 

atrocidades, a aids, as guerras e o tifo. Podemos colocar a questão de muitas 

formas. Tu perguntas por que ele fez finitos os homens. Se eu posso dizer, é 

necessário perguntar a ele. 
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 Mesmo assim, é necessário contar o que os filósofos dizem sobre esta 

questão, pois é necessário fazer justiça a todas as questões. Os filósofos que 

creem na existência de um Deus que criou o universo dizem que do simples fato 

de ser criado resulta a finitude. É absolutamente infinito o que é incriado. Se se 

é criado, tem-se um começo, e se se tem um começo, tem-se certamente um fim, 

pois começar é não ser infinito. O que é infinito jamais começou e não termina 

mais. O começo e o fim estão ligados. Se Deus criou o homem, já que o criou, ele 

podia apenas criá-lo finito, pois precisava fazê-lo começar. Mas nós recaímos 

então sobre a questão de saber por que ele criou alguma coisa, enquanto sabia 

que criando alguma coisa, poderia criar apenas o finito. Qual prazer Deus 

encontrou para criar o finito? Nós encontramos prazer ao criar imagens, por 

exemplo, talvez o mundo seja o cinema de Deus, as imagens que ele criou para 

olhá-las. Sem o saber, talvez sejamos apenas os atores do cinema divino. A 

propósito, talvez ele ache ruim o filme. 

 

Se o senhor diz que Deus é perfeito, como ele pôde criar alguma 
coisa imperfeita, já que nós somos imperfeitos? 
 

 Vocês todos fazem a mesma pergunta desde certo momento. É 

exatamente a mesma dificuldade: se Deus é perfeito, por que ele criou alguma 

coisa imperfeita? É muito difícil responder. É porque sou da opinião de que é 

mais simples pensar que não há Deus. É mais simples. Às vezes, nós 

acreditamos dar uma resposta simples com Deus. Por que há o mundo? Porque 

Deus o criou. Esta resposta é simples apenas na aparência, e nós nos 

envolvemos em problemas muito complicados, pois é preciso que este Deus seja 

incriado, perfeito e infinito. Mas, nesse caso, por que ele se animou a criar esta 

coisa aqui? Na realidade, nós não respondemos à questão. Nós cremos ter 

respondido, mas nós não respondemos. A questão é posta de maneira mais 

rígida, mas provavelmente mais simples e mais verdadeira, se nós não fizermos 

esta hipótese, se nós dissermos que o universo não foi criado por um Deus. Eu 

lhes asseguro que isso são problemas muito complicados. 
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O senhor diz que o homem é finito, mas se ele tem filhos que 
possuem uma parte dele-mesmo, não podemos dizer que eles são 
infinitos? 
 

 Sim, mas vocês veem que é o infinito no sentido da série, o infinito 

virtual. Retomemos o exemplo dos números: se vocês tomam o quatro, no 

quatro há o zero, o um, o dois e o três. O que vem antes, de certa maneira, já 

está presente no que vem depois. Isso é uma espécie de infinito, mas um infinito 

virtual, aquele que sempre continua naquele que chega com um traço daquilo 

que ele era. As crianças têm alguma coisa de seus pais, mas elas também são 

outra coisa de o que têm de seus pais, não são clones de seus pais. As famílias 

seriam terríveis se todo mundo fosse o clone de todo mundo. Nós até nem nos 

poderíamos reconhecer, já que os gêmeos são difíceis de distinguir. Haveria 

clones de vinte anos e de cinquenta anos. Mas os clones não são assim, nós 

estamos no caso do infinito virtual. Concordo em dizer que, como na sequência 

dos números, contanto que se continue uma linhagem, isso mantém certa 

relação com o infinito virtual, mas cada elemento deste infinito virtual é finito. 

Ele continua, mas essa continuação também é seu desaparecimento.  

 

Quando nasceu o começo? 

 

 O começo do mundo, do universo, qual começo? O começo bem curto? Se 

nós nos perguntamos como nasceu o começo, então isso não é o começo, já que 

nasceu de alguma coisa. Quando estamos nessa ideia do começo, é necessário 

pensar sempre que não podemos estar exatamente nesta ideia ao pedir uma 

explicação. Pois, se nós pedimos uma explicação do começo, então é preciso 

pensar que o começo não começa, que havia alguma coisa antes. Se há um 

começo absoluto, um começo verdadeiro, eh bem, ele começa, e é tudo que 

podemos dizer.  Se nós explicarmos como ele começa, ele não é mais um começo 

no sentido da questão, isto é, no sentido de que o começo iria começar de forma 

diferente que o resto.  

 

O sol é infinito ou finito? 

 

 O sol é uma estrela. Quando vemos um  pequeno  ponto  no  céu,  é  como  
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um sol. Então existem milhões e milhões de sóis. Simplesmente, nosso sol é 

aquele que está mais próximo de nós, por isso nós o vemos maior. Ele é finito, 

como o são as estrelas e os planetas. O sol é uma bola grande, um central 

nuclear que transforma o hidrogênio em hélio muito rapidamente. É por isso 

que ele nos aquece, deste ponto de vista-aqui nós sabemos agora que o sol é 

finito. Os homens antigos não pensavam o sol como uma estrela, pois eles não 

tinham grandes lunetas para ver as coisas. Eles pensavam que o sol talvez fosse 

um Deus, pois os homens antigos experimentavam pensar as coisas, como nós. 

Quando eles pensavam que o sol era um Deus, eles tinham suas razões, eles 

pensavam que o sol era único, que não existia nada igual. Mas sabemos que o 

sol é como as estrelas e que existem bilhões, então ele não pode mais ser um 

Deus. 

 

Se ômega é como quatro ou cinco e engloba todos os números, ele é o 
último número? 
 

 Não, porque uma vez que temos ômega, que contém todos os números 

que existem antes, nós podemos perfeitamente produzir ômega mais um. Nós 

vamos começar. No lugar de começar por zero, nós vamos fazer com ômega o 

que nós fizemos com zero, desta vez calculando no infinito. Nós teremos ômega 

mais um, ômega mais dois, ômega mais três. Ômega não será o último número, 

ele não pode ter último número, pois uma vez que temos um número, nós 

podemos acrescentar-lhe de imediato ainda outro. Cantor não somente mostrou 

que havia números infinitos, mas também que havia uma infinidade de 

números infinitos. Estamos em completa vertigem. Ele abriu um universo 

inteiro de números infinitos. Nós sabemos que o infinito existe e que, afinal de 

contas, há ao menos tantos números infinitos como números finitos, ao ponto 

de nós algumas vezes nos perguntarmos se o excepcional não é o finito, 

enquanto o infinito seria perfeitamente banal, salvo para nossa pobre vida 

mortal. Mas, no domínio dos números, existe uma infinidade de infinitos 

diferentes.  

 

Para que serve o infinito? 

 

 É uma questão  interessante, mas  creio  que  a respondi  em  parte.   Essa 
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serve para que o homem não seja condenado à sua pequena vida mortal. Pois a 

arte, a matemática, a criação, também o amor, o homem é capaz de coisas que 

têm um valor infinito, à sua maneira. Isso faz a distinção entre a humanidade e 

os animais que estão muito perto de nós por muitos lados, mas que não têm essa 

representação, essa ideia, esse cálculo do infinito. Nós somos capazes do 

infinito. Eu não digo que estejamos sempre no infinito, nós estamos raramente 

nele. Nós vivemos o prazer do mundo finito, mas somos capazes do infinito no 

pensamento e na criação. Se não fôssemos capazes, o mundo seria mesmo mais 

triste e muito menos interessante. 

 

Que fará Deus quando a espécie humana não estiver mais aqui? 

 

 Tu sempre queres que eu te conte a vida de Deus, mas eu não a conheço. 

Penso que ele não existe, então apenas posso imaginá-lo. Tu me perguntas para 

te contar um romance: Se existisse um Deus, que faria ele quando a espécie 

humana desaparecesse? Eu não sei nada, e tão menos que eu não penso que 

existe esta forma de infinito atual. As religiões dizem que haverá um fim do 

mundo e um julgamento final. Nós podemos então responder que, quando a 

humanidade desaparecer, Deus vai julgar todo mundo. É uma ocupação difícil, 

porque ele vai julgar bilhões de casos um por um. Isso é o infinito virtual.  

 

Por que a noção de infinito é tão angustiante para certas pessoas? 

 

 Creio tê-lo dito. A questão do infinito toca à morte e ao fato de sermos 

capazes de alguma coisa que, na nossa vida, desafia a morte. Pois, como foi dito 

nas questões, o que nós somos capazes de fazer, que tem um valor infinito, vai 

permanecer, se transmitir, passar aos outros. Num certo sentido, há alguma 

coisa mais forte do que a morte. Vocês sabem que nos casos mais trágicos, o 

infinito pergunta se nós somos capazes de nos sacrificar. Pois, depois de tudo, 

quando sacrificamos nossa vida por alguma coisa, é necessariamente por algo 

que, em alguns aspectos, consideramos infinito. Mesmo que se trate da justiça, 

da saúde do país, de não renunciar à sua ideia, há aqui alguma coisa de infinito. 

Vejam bem que tudo isso é tão terrível, isso não é alguma coisa que desejamos 

muito espontaneamente. Nós podemos ser encurralados, nós podemos escolher 
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fazê-lo, mas mesmo assim isso não é charme da vida ordinária. Na realidade, 

todo mundo vive num finito. É a vida, o poema de Hugo que eu lhes lia, os 

amores, os negócios, o que fazemos cotidianamente. A vida ordinária está no 

finito. O encontro do infinito pode ser angustiante, terrível, estressante, 

demandar esforços, uma grande tensão. Não é de surpreender que recuemos 

diante do infinito e tenhamos a tendência a recuar diante do infinito assim 

conhecido. Como o dizia Pascal: “o silêncio desses espaços infinitos me 

apavora”.  Há um pavor, um medo, pois o infinito se situa mesmo assim para 

além da nossa existência ordinária. Ao mesmo tempo, é o preço ou a 

recompensa de alguma coisa. Nós sempre estamos balançando entre consentir a 

se estabelecer na vida ordinária e sonhar ou, ao menos uma vez na vida, 

encontrar o infinito, mas tremendo.  
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BADIOU, Alain. “Sur Duchamp” 

(Aula ministrada na École normale supérieure, 9 de março de 2007) 

Transcrição de François Duvert, completada pelo texto encurtado da palestra 

proferida em Nova York, também em 2007, publicado como BADIOU, Alain, “Some 

Remarks concerning Marcel Duchamp”, The Symptom, no. 9, junho 2008 e 

disponibilizado em https://www.lacan.com/symptom9_articles/badiou29.html 
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Itinerário Expositivo 

 

Comentário da frase de André Breton 

1º tempo: alcançar 

2º tempo: alcançar “mais rapidamente”  

3º tempo: no ponto das ideias  

4º tempo: ponto crítico  

5º tempo: o ponto crítico das ideias   

 

Paralelo Duchamp-Mallarmé 

1º ponto: o rastro e o resultado  

2º ponto: a arte e o número  

3º ponto: o ponto do pensamento  

 

As obras de Duchamp 

i) o ready-made 

ii) as instalações  

 

4º ponto: o aspecto crítico do ponto   

5° ponto: a separação da ideia  

 

Conclusão  
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Esta aula é certamente uma encomenda, em sentido forte. 

Em um belo texto de 2005, intitulado “Prendre l’époque au lancet” e 

tendo como subtítulo  “à l’occasion de Duchamp”,11 Elie During analisa as 

expectativas topológicas de Marcel Duchamp sobre o espaço e as indicações de 

que o século XXI irá introduzir na estética transcendental uma nova estética 

transcendental à luz da topologia e das minhas próprias proposições.  

Em 2004, Barbara Formis, em seu artigo “Event and Ready-Made: 

Delayed Sabotage”,12 reformulado em 2006 no texto “Événements et Ready-

Made: le retard du sabotage”, se dedicara  à  quatro semelhanças cruciais entre a 

teoria do acontecimento e o significado do ready-made. Ela me provocava a lhe 

responder, pois estabelecera 4 diferenças essenciais – para a vantagem de 

Duchamp ou, pelo menos, difíceis de tratar no contexto que eu proponho.  

Em 2006, During começou a me relacionar com Duchamp. "Se Matisse é 

para o deleuzien Eric Alliez o herói pintor de um vitalismo construtivista, pode-

se concluir que o adversário é Duchamp, bem como na filosofia é Badiou". E ele 

concluiu com uma ordem implacável, na forma de advertência e de injunção: “se 

Badiou não escrever seu Duchamp, o faremos por ele". Assim estou avisado! Eu 

não o escreverei hoje, mas balbuciarei algumas propostas. 

  Começarei com um texto de André Breton consagrado a Duchamp em 

1922, no número 5 da revista Littérature.13 Note-se de passagem que 1922 é o 

fim do primeiro período de Duchamp, primeiro período artístico ou contra-

artístico (1912-1922, algo assim . O segundo período vai de 1946 a 1966, estando 

dominado pela instalação Étant Donnés: 1- la chute d’eau; 2-le gaz d’éclairage 

(1944-66: Étant donnés: 1- a queda d’água; 2- o gás de iluminação). Entre 

estas duas seqüências, de 1922 a 1946, surge a paixão pelo xadrez e o 

gerenciamento bastante complexo, a partir de quarenta e cinco objetos reais 

falsos, miniaturas, etc., tudo o que vem do que Formis chama de “atraso da 

sabotagem”, assim como se fala de uma bomba-relógio, aquilo que foi 

acumulado e desdobrado e se manifesta em sua verdadeira potência, em sua 

verdadeira acontecimentalidade posteriormente. 

                                                           
11 DURING, Élie, « Prendre l’époque au lacet (à l’occasion de Duchamp) », L’inactuel. nº13 
janvier 2006.  
12 FORMIS, Barbara, “Event and Ready-Made: Delayed Sabotage”, Communication and 
Cognition. Vol. 36, n. 1 and 2 (2003), pp. 247-262. 
13 BRETON, André. “Marcel Duchamp”, in Littérature. Nº5 “Rrose Selavy”, octobre 1922, pp. 7-
10. 
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Assim, podemos dizer que, em 1922, à exceção de Étant Donnés e o 

gerenciamento do atraso, Duchamp fez o que podemos considerar sua obra. O 

texto de Breton se encontra na borda terminal desta sequência, constituindo o 

primeiro balanço do trabalho de Duchamp, sem atraso nesta vez. Seu trabalho é 

dominado pela questão: será que é possível fazer uma obra que não seja de arte? 

À luz do que ele podia saber sobre essa sequência e sobre Duchamp, Breton 

escreverá: “será que Marcel Duchamp alcança (parvient) mais rápido que quem 

quer que seja o ponto crítico das ideias?" Tudo o que direi hoje está, em certo 

sentido, contido nesta matriz que é a sentença de Breton. 

 

Comentário sobre a frase de Breton 

 

Primeiro, sinteticamente. Breton, mais uma vez, atribui a Duchamp a 

qualidade que todos atribuem a ele, a saber, uma inteligência excepcional, uma 

habilidade na ordem do pensamento de ir mais rápido do que qualquer outra 

pessoa. Seria trivial se fosse um traço psicológico simples, mas é muito mais do 

que isso. Na minha opinião, a questão é a de uma nova relação entre arte e 

conceito, uma forma de ultrapassar o romantismo. Precisamos especificar os 

termos. Concordamos em chamar Romantismo (definição não-histórica) a 

teoria de uma lacuna fundamental ou de um espaço entre, de um lado, a 

intuição do infinito e a intuição poética, quase divina ou sagrada do infinito e, 

de outro, as restrições supostamente finitas e por si mesmas estéreis da 

racionalidade calculista. Chamamos romantismo uma teoria ou crença: há uma 

lacuna aberta e inacabável entre a intuição do infinito e o sistema de restrições 

da racionalidade calculista. É verdade que, de uma forma muito explícita, 

Duchamp é o herói de uma arte, de uma proposta artística ou de uma proposta 

não artística que ignora esse espaço (não digo que o supere dialeticamente), 

essa suposta lacuna entre a intuição poética do infinito e as restrições da 

racionalidade. Ele é também quem ignora essa teoria romântica que é uma 

teoria da inspiração e da singularidade genial (uma teoría particularmente 

tenaz). Em todo caso, Duchamp esforça-se a ignorar essa lacuna, a ignorar a 

teoria da inspiração e do gênio que a acompanha. Ele ignora até mesmo a 

categoria que a acompanha mais essencial ou anteriormente, isto é, a categoria 

do gosto, fundadora, afinal, de toda a estética de Kant. Por que será que ele 
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ataca esta categoria? Porque o gosto é o que fundamenta a unidade da ação 

artística. Quando se diz que ele vai mais rápido ao ponto crítico das ideias, está 

se se dizendo que ele está inteiramente fora desse espaço estético que combina 

uma teoria da inspiração e uma teoria do gosto. 

Duas referências e duas palavras de ordem muito características: ele fez 

os “ready-made”, segundo ele e "sem outra intenção que para descarregar 

ideias". E ainda, nessa mesma linha e de forma mais radical afirma:  "tentei me 

contradizer para evitar de me adequar ao meu próprio gosto". A eliminação do 

gosto é a eliminação da singularidade idólatra, inclusive, certamente, pela 

vigilância implacável sobre si mesmo para não ser formado ou informado por 

seu próprio gosto. 

Este é o contexto geral da frase de Breton. Mas podemos entendê-la 

detalhadamente, em cinco momentos abstratos que irão enquadrar o problema 

de Duchamp. 

 

Primeiro tempo: alcançar 

 

Contanto que exista (voltaremos à arte, à não-arte, ao fim da arte, etc.), a 

arte tornou-se uma questão de esforço. Ela é o que alcançamos, e não a abolição 

deste alcançar através de um resultado fixo; isto é, a exibição idólatra da obra de 

arte (e sua comercialização particularemente moderna). Quando dizemos que 

ela alcança, devemos entender que a arte é uma questão de alcançar, mas que 

deve ser distinguida da questão do resultado. 

Observemos entre parênteses a questão da aceitação do inacabamento 

(inachévement): muito supreendente no caso do Le Grand Verre (1915-1923: O 

Grande Vidro). Duchamp não o terminou, disse que não aguentava mais. Esta é 

uma boa razão: se o que conta é o movimento pelo qual se alcança, e não a 

abolição deste alcançar em uma obra de arte entendida de maneira idólatra, 

entende-se que a arte pode permanecer inacabada. Podemos, portanto, dizer 

que a arte é um traço de sua própria ação ou o traçado das incertezas 

concernentes ao traço.  
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Segundo tempo: alcançar "mais rapidamente" 

 

Alcançar "mais rapidamente". Se a arte é isto, os procedimentos de 

contagem do movimento são assim internos à arte em si (e não apenas ao 

movimento). A lentidão e a velocidade de execução, por exemplo, são 

parâmetros relevantes e não apenas dados externos. Portanto, há um elo 

imanente entre arte, número e medida. Não é um elo no sentido da configuração 

intrínseca do núumero áureo como qualificação de balanços, mas o número 

como qualificação e medida das lentidões, das velocidades, das dimensões. Aí 

Duchamp vai mais rápido, mas ele também é mais lento. Ele tem procedimentos 

extraordinariamente lentos e trabalhosos, ao mesmo tempo procedimentos 

quase instantâneos. O que conta é que o número conta. 

 

Terceiro tempo: no ponto das ideias 

 

A arte, contanto que exista, lida com um ponto de pensamento (é assim que eu a 

leio). É um ponto de pensamento: está além da questão da crítica da 

representação, etc... O desafio é que podemos designar a arte como ponto de 

pensamento. A arte permite ser assim designada. Defenderemos então que o 

espaço-tempo, onde a arte se move, os suportes, as superfícies, as velocidades 

de execução, as referências próprias, tudo isso é o envelope, pode ser qualificado 

de envelope, cujo ponto de pensamento é ao mesmo tempo exibido e 

subtraído. Pois se a arte tem o desafio de alcançar um ponto de pensamento, ao 

ponto das ideias, então o procedimento material e sensível pelo qual o ponto é 

exibido é apenas o envelope. O ponto deve ser simultaneamente exibido e 

subtraído, dado e removido, enquanto ponto, em seu envelope. Em outras 

palavras, o que é chamado a obra (o Grande Vidro, Étant Donnés...) deve ser 

concebido como o lugar do ponto e não sua dilatação, seu espaçamento ou sua 

configuração geral. Ora, a construção deste lugar é eventualmente um labor, 

mas assim é sobretudo para que o ponto possa aparecer, no tempo em que 

aparece e em que desaparece. É, no próprio interior de sua obra, a configuração 

acontecimental enquanto tal (cf. Formis). 
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Quarto tempo: o ponto crítico 

 

Este ponto é crítico, o ponto crítico das ideias. Ele é crítico em um duplo 

sentido. Primeiro em um sentido banal, porque ele critica pelo pensamento (en 

pensée) a teoria idólatra da arte, ou seja, o romantismo comum. Quando 

concebemos a arte como o invólucro de um ponto puro de pensamento 

subtraído e exibido, criticamos aquele romantismo comum (que pode ser 

sofisticado) que supõe a transcendência infinita como horizonte e o desafio da 

infinitude da arte. Ele rejeita, portanto, a ciência fora de sua ação política ou 

sagrada. Por certo, ele quer revelar não um ponto, mas o todo, uma doação do 

todo, uma doação metonímica. Neste sentido, naturalmente, dizer que a obra é 

envelope do desaparecimento de um ponto de pensamento é criticar que a obra 

é aquilo pelo qual sofremos pelo contrário um acesso ao segredo do todo. Este é 

o primeiro sentido. O ponto é crítico em outro sentido, no sentido matemático 

ou físico, isto é, no ponto em que há uma descontinuidade qualitativa, de modo 

que nesse ponto há indiscernibilidade entre um estado e outro, mas que diferem 

em outros lugares, ao redor ou no ponto crítico. Aí é possivel defender que criar 

o lugar onde todos possam refazer a experiência de um tal ponto crítico, isto 

é, re-fazer a experiência desta indiscernibilidade, seria o desafio fundamental da 

arte moderna, pós-romântica. Seria dar o envelope de um ponto crítico no 

sentido de que, neste ponto, o que é experimentado é o descontínuo enquanto 

tal, a indiscernibilidade de dois estados, embora inteiramente diferentes. Outra 

maneira de dizer isto é que neste ponto as virtudes do pensamento, do infinito e 

do acaso, se intercambiam. Ou ainda, se alternam a necessidade e o acaso, e 

também o cálculo acadêmico [savant] e o que não entra nesse cálculo, o ponto, 

a comutação. 

 

Quinto tempo: o ponto crítico das ideias 

 

Este ponto crítico é assim a visitação da ideia em sua forma artística 

contemporânea. Afinal de contas, enquanto existir, a arte é ideia, já que é a 

construção laboriosa e artesanal de um envelope para um ponto de 

indiscernibilidade, que precisamente nos dará a ideia enquanto tal. E a quê isto 

se opõe?  A arte (a “an-arte”) não é, como no vitalismo, uma energia corporal, 
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estabelecendo, por exemplo, o abraço de perceptos e afetos. Ela não é a 

passagem contínua e projetiva do gozo experimentado do devir ao pensamento 

vivo. Há aí um conflito estético que provavelmente domina o século XX. Ao 

contrário, a arte é o estabelecimento de um lugar, certamente material, espaço--

temporal, que exige uma crítica rigorosa da estética transcendental, mas onde se 

experimenta a separação da ideia e não sua incorporação, ou seja, onde se 

experimenta que a ideia só pode apenas tocar a superfície, um pouco como uma 

ave encostando a superficie do mar. Esta é a expressão abstrata que extraio do 

juizo particularmente condensado (concentré) feito por Breton em 1922.  

 

Paralelo Duchamp-Mallarmé 

 

O que me impressiona é que a frase de Breton seria completamente 

pertinente se fosse aplicada a Mallarmé. Tem-se aqui um alinhamento 

Duchamp Mallarmé absolutamente inevitável. De tal maneira que um exercício 

completo invocaria a comparação entre as obras e os textos de Mallarmé e os de 

Duchamp para ver até que ponto cada um defedera esses cinco pontos, esses 

cinco tempos do que se pode chamar o ascetismo criador desta concepção. Eles 

o fizeram cada um em sua própria ordem: principalmente na linguagem para 

Mallarmé, mas com incursões no transcendental espaço -temporal (no projeto 

do Livro, que é uma representação teatral, uma cerimônia, e também na 

diagramação de Um Lance de Dados, que é parte integrante do mesmo); 

principalmente no espaço-temporal para Duchamp, mas com muito mais que as 

incursões na linguagem (em particular em Caixa verde e Caixa branca, onde 

Duchamp encaixara os textos). Eu não farei este exercício de maneira 

totalmente desdobrada, mas me deterei a alguns exemplos, ponto a ponto. 

 

Primeiro ponto: o traço e o resultado 

 

Antes de mais nada, essa arte tem que se tornar o traço de sua própria 

ação e nada mais, para que seja o lugar do seu ter-lugar. Este é o pensamento 

mallarmeano explícito: ele assim disse sobre o que chama de "impersonificar o 

volume" [impersonnifier le volume]. Duchamp “impersonalizou” a 

caixa. Duchamp agravou ainda mais a impessoalidade da ação artística. 
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Trata-se de uma polêmica contra tudo que carrega no devir da obra o 

rastro de uma passividade sensível, um pathos de recepção das configurações 

exteriores, tudo que ele chamava de “arte retiniana", isto é, a arte que é a da 

recepção do visível e da sua reprodução em gozo. Para ele, a arte retiniana 

remonta a Gustave Courbet, que é sempre o gênio malvado da arte retiniana, 

tendo sido um tenebroso espectador. Mas, finalmente, esta arte retiniana 

concerne aos impressionistas, em seguida aos fauves e enfim aos cubistas. 

Duchamp propusera, sem a implantar, uma genealogia da arte contemporânea: 

ela não passa pelos impressionistas e em seguida pelos fauves e finalmente pelos 

cubistas – pois isto tudo é arte retiniana. Tudo isto é em realidade pavoroso, 

pois reafeta a arte com a potência do visível, com a singularidade da potência do 

visível. Portanto, temos que abandonar a arte retiniana, c’est-à-dire, qualquer 

aderência do visível. Duchamp até sonha em estar totalmente ausente do campo 

da criação, não apenas enquanto retina, mas de forma ainda mais radical. Ele 

apela a "se cortar as mãos”. A obra de arte aconteceria sozinha. 

Por outro lado, ele dá ao processo da obra explicações detalhadas: o que 

se opõe à retina é a explicação do processo completo e, se possível, sem lacunas, 

da própria fabricação. Basicamente, Duchamp faz acompanhar o objeto daquilo 

que pode ser chamado de “simétrico guia do usuário” (como para os objetos 

técnicos, o guia do usuário é uma grande literatura contemporânea), ou seja, um 

modo de fabricação. Isto já antecipa que apesar de tudo você deve ser capaz de 

refabricar a coisa, se você possuir um guía realmente completo de sua 

fabricação. A ideia de reduplicação, a mais famosa das ideias pós-Duchamp, está 

realmente contida no fato de que se for totalmente subtraída a figura do gosto e 

a da adesão retiniana, é importante ser totalmente explícito sobre o modo de 

fabricação e de cálculo da coisa. É necessário dar todas as informações. De certo 

modo, não há distinção crucial entre o produto ou a obra, e o sistema completo 

de informações que lhe são concernentes. É recíproco. No ano anterior à sua 

morte, Duchamp explica, sobre o Grande Vidro (a Noiva despida por seus 

celibatários, Mesmo), que para apreciar seu trabalho era essencial seguir o texto 

escrito por ele, que é "uma espécie de explicação diagramática ou programática 

do que pode ser visto no vidro." Duchamp afirmara ainda que esta explicação é 

parte integrante da visibilidade à qual o retiniano naturalmente não é suficiente. 

É perfeitamente lógico. Se tivéssemos uma intuição imediata daquilo que é, tal 
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seria ainda algo retiniano, mas não é assim. A melhor prova é que é mais 

interessante ter uma compreensão integral da explicação diagramática ou 

programática. 

Gostaria de comentar estas duas palavras: diagramático e programático. 

Diagramático: isto significa que se trata de frases. A obra, este grande vidro 

(existem vários!) é a convergência de uma topologia diagramática, de um 

trabalho extraordinário de composição e de superposição de diagramas e de um 

procedimento racional (programático, programável). A obra é a convergência de 

uma meditação topológica diagramática e de uma meditação diacrônica 

programática: ela realiza um programa, oito anos de trabalho (ele estava farto, 

pois a obra não está terminada!). Pode-se dizer, portanto, que a obra é em si 

mesmo a cristalização de um espaço-tempo sobre o qual possuímos 

informações. Nesse sentido, ela é o processo mesmo da sua própria ação, de sua 

própria existência. O fato de ter informações sobre seu processo é parte 

integrante e até dominante da inteligibilidade da obra. Eis o primeiro ponto. 

 

2º ponto: a arte e o número 

 

A questão de números, a relação da arte ao número é crucial porque o 

número é a medida do processo. Esta questão obceca Mallarmé: todo o desafio 

de Um Lance de dados é que finalmente se veja “o único Número que não pode 

ser um outro". Trata-se da criação da visibilidade deste número que é a aposta 

do lance dos dados. Obviamente, é a constelação da Ursa Maior despertada de 

dentro do próprio poema, que exibirá este algarismo estelar, que notamos de 

passagem que é o “7”. Ele já está presente no Soneto em yx  no último verso (“de 

cintilações tão logo o septur”).14 

Para Duchamp, o número é o “3”. "O número 3 como 3 para mim não é 

unidade nem dualidade, o número 3 é tudo, o último fim da numeração". "1 é 

a unidade, 2 é o dobro, 3 é o resto". Duchamp trabalha na relação entre o 

infinito e os espaços, isto é, as dimensões. Mas o espaço final, onde tudo é 

projetado, permanece o tridimensionalEuclidiano (se se trata de O 

Grande Vidro e Étant Donnés). No final dos fins, não há nada a fazer. O 

                                                           
14 MALLARMÉ, Stéphane, “Soneto em yx.” Tradução de Renato Suttana. Acesso em 
<http://www.arquivors.com/mallarme1.html#2>. 
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problema é saber como o 3 pode realmente ser todo o resto. O fato de que o 3 

seja todo o resto configura precisamente aquilo que se deve fazer vir ou exibir na 

superfície, o envelope da obra. Eis porque é preciso dizer: “Os milhões não 

contam, o 3 cumpre o mesmo papel." Se o 3 cumprir o mesmo papel que os 

milhões, a aposta da obra é a de mostrar substancialmente que o 3 pode ser 

equivalente aos milhões ou que o 3 pode realizar a mesma função que os 

milhões. Entendemos porque esta figura se torna decisiva. É um exemplo 

daquilo que é a passagem ou o toque da ideia: algo no espaço é organizado de tal 

maneira que todo o resto toca nessa superfície. Na verdade, o 7 de Mallarmé e o 

3 de Duchamp, cada um em sua ordem própria, são os emblemas genéricos e 

sensíveis da noção geral de conta. O contar é intrínseco à qualquer produção 

artística para eles. Ele é designado na figura genérica do 3 para Duchamp e na 

função simbólica do 7 para Mallarmé. Essa função geral da conta unifica a 

necessidade da medição e do acaso das distribuições. Será chamada obra de arte 

a que de uma forma ou de outra é a necessidade da medição e o acaso das 

distribuições. 

 

3º ponto: o ponto de pensamento 

 

Sobre o ponto de pensamento, sobre a ideia de que a obra é o envelope, o 

lugar de um ponto de pensamento simultáneamente disposto e subtraído. 

Também o aquí começo com um exemplo de Mallarmé. Na trilogia dos três 

pequenos sonetos, Mallarmé escreve o seguinte:  

 
Agonise mais ne consent, 
Naïf baiser des plus funèbres ! 
A rien expirer annonçant 
Une rose dans les ténèbres.15 

 
 Mallarmé aí define o diagrama e o programa. O que é o diagrama e o 

programa do poema? É o fato de que podemos anunciar uma rosa na 

escuridão... Diagramaticamente, estamos num ponto em que nada anunciava 

uma rosa na escuridão. Este é o ponto de pensamento:  que uma rosa possa ser 

anunciada em um ponto na escuridão. A maquinaria de imagens, muito 

complicada nesta série de três sonetos, é apenas o envelope do ponto puro, quer 
                                                           
15 MALLARMÉ, Stéphane, « Surgi de la croupe et du bond » Poésies (1887): "Agoniza mas não 
consente/Beijo ingénuo dos fúnebres!/ A nada expirar anunciando/ Uma rosa na escuridão.” 
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ocorra ou não, mas cuja questão é que ocorra se possível, que ao menos 

possamos anunciar que vai ocorrer. Aqui é a rosa, mas o envelope tenebroso não 

quer anunciar a rosa. A teoria é que o pensamento passa em um ponto do 

poema., não sendo coextensivo à maquinaria completa do poema. Mallarmé 

chama isso de noção pura. É invariavelmente esta noção pura, a rosa na 

escuridão, a reconstituição mental do que desapareceu, mas cujo envelope 

poético suporta o traço literal. Há ascese, por que? Para que o ponto de 

pensamento brilhe um instante, para que haja anúncio da rosa brilhante na 

escuridão, é preciso que nada seja expressivo, que nada denote um corpo 

patético ou subjetivo, pois então o ponto irá desaparecer em favor precisamente 

desta expressão invasiva. Caso contrário, recairemos na ideia de que a arte é a 

doação do tudo.  

Mallarmé: a condição do poema é que o mestre se foi. Duchamp: o 

mestre foi jogar xadrez. Essa correlação entre a recusa de qualquer sensatez 

pós-romântica e a possibilidade de um ponto de pensamento (a partida do 

mestre, que a sensibilidade seja dissipada, a sorte de um ponto, isto é, a rosa), 

está fortemente presente em Duchamp. De um racionalismo implacável, muito 

marcante nele que se tornou um ícone sagrado da arte, um racionalismo voltado 

contra a idolatria estética. E ele chega mesmo a dizer que "quando fazemos as 

coisas onde funciona a ideia pura do raciocínio, então a ideia estética 

desaparece". 

 

As obras de Duchamp 

 

i) o ready-made 

 

O que é o ready-made? Impossível falar algo novo sobre. Esta é a questão 

mais percorrida da estética contemporânea! O ready-made é um envelope como 

configuração material, espaço-temporal, como O Grande Vidro é um 

envelope. É um envelope exposto, embora totalmente “qualquer” do 

pensamento puro da escolha. Trata-se do raciocínio funcional que leva a exibir o 

pensamento puro da escolha, da seleção, sem qualquer ideia recebida. Eis um 

projeto extraordinário este de exibir a ideia pura da escolha enquanto que não 

haveria mais nenhuma adesão subjetiva. É Kierkegaard às avessas: a escolha 



150 |Validações: Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

 

 

não como abertura do patético dos estágios do sujeito, mas a escolha como 

noção pura, rosa na escuridão ou pá de neve no teto – sem aderência 

subjetiva. Qual é o ponto de pensamento? É que essa escolha, que é um corte no 

qualquer e nada mais, cria um ponto de indistinção entre o qualquer e o 

supremo. Se você cortar no qualquer, de tal forma que este corte seja uma 

escolha assubjetiva, então este qualquer pode também ser dito ser 

supremo, isto é, ser dito arte. 

Claro, há também uma ironia superior no que concerne ao envelope: o 

envelope é absolutamente qualquer. O objeto que envolve o ponto puro da 

escolha é um objeto particularmente sem particularidades. Ora, ser 

particularmente sem particularidades não é afinal tão fácil. Deste ponto de vista, 

se me for permitido um parêntese pessoal, Fontaine, o mais famoso ready-made 

de Duchamp, o mictório de 1917, parece menos convincente do que a Pelle à 

neige (Pá de neve, 1915) e o Porte-bouteilles (Porta-garrafas, 1914). Apesar de 

tudo, há resíduos no mictório abaixo da dialética do abjeto e do sagrado. Se 

colocarmos um mictório ao lado de um Rafael, não será tão “qualquer” mictório: 

não é preciso de uma particularidade positiva ou negativa, apenas 

qualquer. Não é necessário que seja repugnante, se não ressubjetivamos 

totalmente o caso. Talvez seja por isso que não é chamado Urinoir 

(Mictório), mas Fontaine (Fonte/chafariz) (muitos dos ready-made levam os 

seus nomes comuns): é um pouco suspeito.  

Ainda assim, o desafio é que o envelope seja particularmente sem 

particularidade. É claro, há ironia no envelope: quando vemos a Pá de neve no 

museu, olhamos com piedade, há um inegável efeito cômico. Parece uma peça 

cômica. Os espectadores são vítimas da ironia póstuma de Duchamp. No 

entanto, a ascese mallarmeana está aí. Afinal, Mallarmé também utilisou 

lareiras, cortinas, bandolins, etc.. um lado ready-made (ou objeto pronto) 

mallarmeano, poético! Utilisar porcarias da vida burguesa do século 

dezenove. A escolha deve ser sem aderência subjetiva, e como deve ser sem 

adesão, a seleção é difícil. Fontaine mantém os traços, eu suspeito.  A seleção 

não é fácil. Duchamp diz que ele deve encontrar ao escolher o objeto "um ponto 

indiferente de seu olhar sobre ele". Mas vocês entendem que não é fácil alcançar 

um ponto de indiferença, ou estar atento a uma indiferença! Isso é o que tem de 
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ser feito.  É por isso que ele não encontraba facilmente esses objetos 

particularmente sem particularidades.  

Além disso, a expressão "ponto de indiferença " é notável para os 

filósofos, pois há uma correlação com o tema cartesiano da liberdade de 

indiferença. O formalismo da liberdade no final dos fins é a indiferença, a 

saber, a pura capacidade de dizer sim ou não. Mesmo se o próprio Descartes 

pensar que é o grau mais baixo, há a verdade, há o bem e há Deus. Mas 

formalmente a liberdade é o ponto de indiferença. Finalmente, direi o seguinte: 

o ready-made é o envelope do ponto em que o pensamento adere a uma escolha 

irredutível por qualquer outro motivo que não seja escolher (algo foi escolhido, 

mas a razão não é porque é crítico, repugnante, isto ou aquilo; chegamos a um 

ponto de indiferença, e não se sente absolutamente nada). É um exercício muito 

complexo! Em seguida, o ready-made no fundo é verdadeiro, expõe a partir 

deste ponto de vista a escolha da escolha, e não disto ou daquilo, mas a escolha 

de ter que escolher, e a expõe como corte do qualquer. Este corte exibe, assim 

que é mostrado como envelope, a escolha da escolha. Por isso, é apropriado que 

o nome, a legenda, seja seu nome comum (uma pá é chamada pá, um porta-

garrafas um porta-garrafas). Se o nome mudar, há uma lacuna, estamos 

completamente em outra coisa. Eis a questão dos ready-made.  

 

ii) as instalações 

 

No outro extremo estão as obras muito complexas de Duchamp que 

prosseguem por lembranças eruditas, mas com o mesmo 

objetivo. Estritamente falando, há apenas duas obras eruditas, se deixarmos de 

lado o Nu descendo uma escada, anterior ao Duchamp de que falamos 

aqui: O Grande Vidro (a Noiva despida por seus celibatários, Mesmo)  

e Étant donnés: 1- a queda d’agua; 2- o gás de iluminação. Estas são as duas 

obras de Duchamp. Na verdade, se prestarmos atenção, são realmente 

instalações, a segunda em particular, mas a primeira também. Elas se 

reproduzem, elas reintegram, elas dispõem novamente como elemento todo 

um sistema muito complicado de produções anteriores. Trata-se de uma 

reinstalação de coisas já feitas pelo próprio Duchamp. Assim é a construção de 

um novo envelope para configurações que foram produzidas primeiro como 
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envelopes, que já possuíam títulos, de maneira separada. Então o envelope – o 

que chamo de disposição espaço-temporal, transcendental, daquilo que é 

mostrado a partir do ponto de pensamento – é aqui o produto de 

um trabalho imenso (e não um corte no qualquer, isto se encontra na outra 

extremidade das possibilidades), muito técnico e muito tedioso. E tal na 

opinião do próprio Duchamp. Contudo, há uma valorização do tédio em 

Duchamp, de que ele tratará mais especificamente quanto ao happening.  

No happening as pessoas ficam firmemente entediadas, e isso é muito 

interessante. As pessoas não vêm para se divertir, mas para ficarem 

entediadas. O tédio é uma categoria do ascetismo de Duchamp. É um trabalho 

tedioso. Existe um tipo de artista maníaco. Mas por que? Será que é possivel 

dar uma explicação simétrica ou convincente, quanto à figura pura da escolha, 

tal como se dá ao ready-made, que é o envelope enquanto corte comprendido 

no qualquer? 

Uma primeira aproximação, por enquanto, é a de expressar uma 

complexidade - neste terrível trabalho -  cujo ponto focal exterior é aquele que 

olha esta complexidade. O olhar aqui é fundamental. É unicamente no espaço, 

ou no espaçamento do olhar e da complexidade daquilo que é apresentado no 

espaço, que se trata o ponto de pensamento. Não se deve esquecer que 

O Grande Vidro (a Noiva despida por seus celibatários, Mesmo) é um 

gigantesco transparente, em que vemos outra coisa atrás. É interessante 

quando se usa fotos: vê-se outras coisas atrás, inclusive pessoas atrás. É vidro, 

transparente: o que se vê exatamente quando se olha O Grande Vidro? Ve-se 

através, através dele. Esta visão, este trespassamento da obra faz 

absolutamente parte da própria obra.  

Por outro lado, o que confirma que Duchamp fez experimentos 

complexos em direções opostas e contraditórias, Étant donnés é uma 

exposição barroca fechada:  apresenta-se como uma velha porta, se prestarmos 

atenção vemos um buraco, e se por ele olhamos veremos algo. Vê-se uma 

horrível mulher nua, esquartejada, com o sexo em primeiro plano, e uma 

paisagem reluzente com outros ingredientes, com um lado de pintura italiana 

de fato (fundo, colina). Impossível não se representar como voyeur! 

A complexidade aqui é a de uma captura do ver (sutilmente arranjada e 

de grande complexidade). Essa seria minha conclusão por agora: as obras 
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complexas de Duchamp procedem por uma captura ideal do ver assim como os 

ready-mades procedem por uma captura ideal da escolha pura, do corte no 

qualquer. O ponto que está trancado na instalação é o de que uma estupefação 

simples do olhar (do voyeur) se faz a partir de um envelope feito de anos de 

trabalho maçante. Envelope terrivelmente laborioso. Anos de trabalho, e o que 

é capturado é a instantaneidade do ver enquanto tal, que fica trancado a estes 

anos de trabalho. Eis porque se trata realmente de um ponto: o ponto da 

instantaneidade do olhar capturado por um envelope na obviedade e na 

complexidade. Então perguntamos a Duchamp: por que esse trabalho, esse 

tour de force, essa complexidade? Ele respondeu: porque eu não queria fazer 

simples. Eu diria que, como ele explora as dimensões (ele navega entre 3 e 4 

nesta exploração), me parece que podemos concluir que Duchamp procurava o 

envelope do ponto de pensamento no mais simples, no mais qualquer, mas 

também no mais complicado, nas instalações sintéticas mais complexas.   

Não devemos dissimular essa dualidade. Há duas orientações nas 

próprias instalações: uma orientação disposta de acordo com a transparência e 

outra organizada de acordo com um cercamento estrito, o da fantasia. 

Se classificarmos tudo isso, teremos o seguinte: 

i)  corte do qualquer, simplicidade do corte do qualquer concernente à escolha 

pura; 

ii) complexidade da captura do ver, com dois tipos de captura: 

a) uma captura pela transparência (O Grande Vidro): o aberto; 

b) uma captura pelo absolutamente fechado (Étant donnés): do fechado.  

 

4º ponto: o aspecto crítico do ponto 

 

Sobre o aspecto crítico do ponto, eu falei que esta questão é a da 

descontinuidade, uma vez que o ponto esteja aberto ao seu 

indiscernível. Duchamp propõe um conceito para isto, um conceito plástico 

dessa indiscernibilidade, a saber, o infrafino, apresentado nos anos de 1930. De 

acordo com ele, é necessário "procurar passar no intervalo infrafino que separa 

dois idênticos". Obviamente tem-se aí o fundamento teórico da utilização da 
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reduplicação, das cópias, dos múltiplos que fez uma parte importante da 

reputação de Duchamp, na sua correlação factual às análises de Walter 

Benjamin em “A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”.  

O famoso gesto de Duchamp é o de assinar uma cópia, uma miniatura, 

uma multiplicação de um dos seus produtos, mas sobretudo os feitos por outra 

pessoa. Ele assinara ao apor-lhe a inscrição "por cópia autênticada" (pour copie 

conforme). Assim estávamos realmente no infrafino entre a proposição inicial 

que ele tinha feito, a cópia para outra pessoa, ou seja, a diferença do mesmo 

para o mesmo, diferença esta que é o ponto do infrafino, procurando passar por 

essa lacuna. O pensamento é o que consegue esgueirar-se na diferença do 

idêntico, no infrafino da diferença do idêntico. Este é o verdadeiro significado 

ontológico do uso da reduplicação, das cópias, das impressões múltiplas e deste 

equipamento óptico e reduplicador. O infrafino é o exercício do ponto crítico 

como ponto de verdadeira descontinuidade. Este é o ponto em que a 

descontinuidade é dada absoluta bem mesmo que minimamente, ou seja, o 

ponto de descontinuidade do mesmo para o outro mesmo. Aí deve passar o novo 

pensamento produtivo e reprodutor. É por isso que ele assinara sem hesitar. A 

assinatura: às vezes ele achava que não era uma cópia autêntica. Ele havia feito 

um ready-made modificado (a Mona Lisa, o LHOOQ com bigode e cabra de 

1919): alguem lhe trouxe uma cópia sem cabra e Duchamp escreveu "por cópia 

não autentificada". Não é infrafino, mas sim grandefino. Toda sua atividade 

após os anos de 1930, reproduções, miniaturas, duplicações, contituem na 

verdade a prática do infrafino. Trata-se da prática do pensamento como este 

assume e identifica a lacuna do mesmo para o mesmo como descontinuidade ou 

ponto crítico. 

 

5º ponto: a separação da ideia 

 

A ideia não é encarnada e espalhada grosseiramente na obra, mas 

permanece separada, tocando a obra, tocando a superfície da obra. É dada em 

uma separação tocando a superfície, sem encarnação. A ideia está aí, é disso que 

se trata, mas é precisamente no ponto infrafino que separa o ser-aí da ideia da 

própria ideia, a saber, a ideia de que é isto a arte. A arte é fazer passar o 

pensamento no desfile muito estreito que faz com que a ideia toque a superfície 
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do ponto de toque. Há uma indiscernibilidade entre a ideia e o ser-aí da ideia, 

mas isto não significa que ela não esteja separada. 

Então, como será que a ideia do acaso toca a superfície de O Grande 

Vidro? Como será que esta ideia vem até ela, assim como a ave até a superfície 

do mar, para tocar a Noiva despida?  Duchamp arrumara um pequeno canhão 

de brinquedo que disparava fósforos e colocara um pouco de tinta em seus 

fósforos. Então ele disparara nove tiros no Grande Vidro (três vezes três). Ele 

obteve nove impactos no vidro e depois trabalhara seus impactos. Para 

consolidá-los, ele perfurou o vidro em cada impacto.  Quando o reproduzimos, 

para ter certeza de que os impactos estejam exatamente no mesmo lugar, não se 

pode atirar novamente com o canhão; é preciso decalcar [calquer] ao décimo 

milímetro exato.  

É o meio pelo qual Duchamp consegue aborrecer seus imitadores tanto 

quanto ele próprio se entediara. E ainda ele disse que quando atirava com um 

canhão, ele se divertia como uma criança. Mas seus sucessores não terão direito 

a isso. Percebam que a estratégia aqui (porque as coisas são sempre divertidas 

ou ridículas e grandiosas em Duchamp, ou seja, completamente intelectuais), há 

também um ponto de indiscernibilidade entre algo que parece ser brincadeira 

de criança e algo que parece ser uma meditação extraordinariamente 

complicada. Trata-se de fato de adotar uma estratégia que marcara a superfície 

pela ideia do acaso, que vai inscreve-la na superfície da coisa e a inscreverá para 

sempre. O acaso será inscrito para sempre, exatemante como, finalmente, a 

constelação de Mallarmé, mas sem que a própria superfície seja contável por 

essa ideia: ela é tocada, neste sentido, apenas na superfície. Não é a construção 

geral da tela, a simetria, etc. que dá razão aos impactos. Está inteiramente 

externa à superfície em si, mas o que inscreve na própria superfície? A pura 

ideia do acaso. A ideia está presente aqui, mas permanece separada por que?  

Porque O Grande Vidro não é, de modo algum, o corpo glorioso desta ideia. Não 

é de forma alguma contável como corpo glorioso, ou totalidade magnífica 

daquilo que fora infligido nele pelo canhão de uma criança. A obra está 

simplesmente tocada pela ideia, como quando dizemos “touché” em um jogo de 

tiros. 
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Conclusão 

 

Por todas estas razões Duchamp andara mais rápidamente de 1912 a 

1922, em 10 anos, para alcançar na ordem da arte, o ponto crítico. Em realidade, 

ele fez deste ponto crítico da ideia o objetivo da arte, de acordo com uma linha 

que não fora a única no Século XX. Ele adotou uma linha desromantizada e 

dessubjetivada. Essa linha, como na ambição mais alta de Mallarmé, consiste 

em entregar a capacidade artística à massa, ao qualquer. Como Mallarmé, ele 

quer criar uma nova cerimônia. Trata-se para Duchamp de se desprender de 

toda genialidade (da singularidade como fonte da obra). Neste empreendimento 

calculista, por um ofício simples ou complicado, trata-se de trazer a arte de volta 

à pura ação anônima.  

Afinal, a inscrição da ideia não é distinta da ação da ideia, assim como 

comprar uma pá... Para Duchamp, arte não significa fazer, mas atuar. É um 

sonho comunista à sua maneira (apesar da monumental indiferença de 

Duchamp à política: ele fugia assim que a situação estivesse perigosa em outro 

lugar tão logo que houve uma guerra, até mesmo dos EUA!). "A arte, para mim, 

estava morta pelo fato de que, em vez de ser uma entidade singularizada, ela 

seria universal, seria um fator humano na vida das pessoas. Cada um seria um 

artista, mas desconhecido como artista." Eis o objetivo: tornar a arte coisa (em) 

comum, conforme a diretiva de Rimbaud. Não é que qualquer coisa seja arte, 

não é a metamorfose, mas que qualquer um é artista. Duchamp não cansara de 

dizer que tenha feito tudo para ser desconhecido, para organizar o atraso das 

coisas. É uma forma racional da ideia genérica e antiga da absopção 

[engloutissement] da arte pela ação comum. 

 

Eis é a minha primeira exposição, mas é possível retomar tudo a partir de 

dois pontos e passar tudo novamente por uma axiomática bastante distinta a 

partir de duas observações. São as seguintes: 

 

a) A função decisiva em seu itinerário de recusa que se opusera a seu 

trabalho é de importância subjetiva crucial sobre seu destino. Houve 

duas recusas. Primeiro em 1912 pelo Salon des Indépendants em 

Paris de seu quadro, Nu Descendendo a Escada. Este é um episódio 
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fundamental de posicionamento. Esta é a recusa francesa. Vingara-se 

nos EUA desde 1913, mas nunca apagou a recusa francesa. Em 

seguida, a rejeição de Fontaine em 1917 pela Society of Independant 

Artists em Novo York. Esta é a recusa americana. São episódios 

cruciais que podem servir como ponto de partida para outro percurso 

[traversée] da sua obra que desta vez a incluirá na historicidade da 

arte, na sequência da arte contemporânea 1910-1920. Em 1968, um 

ano antes de sua morte, idolatrado, escutava-se o rancor ainda agudo: 

"lembre-se de que isto nunca teve sucesso até bem recentemente". 

Por trás desta visão provacadora e lograda, Duchamp é um homem. 

b) A função, não apenas da assinatura agora inesgotável até mesmo 

para cópias bem distantes dos originais, mas de inscrições ou de 

legendas afetadas a objetos ordinários como a composições 

complexas, em contraste vivo com os nomes reduntantes do tipo 

Bottle Rack (1914: Porta-Garrafas) ou Bicycle Wheel (1913: Roda de 

Bicleta), or até memos O Grande Vidro. Tomam por exemplo The 

Brawl of Austerlitz (1921: A Briga de Austerlitz), que é uma porta de 

vidro. The Breeding of Dust ou The Dust Ranch (1920), Why not 

Sneeze Rose Selavy (1921), Soigneur de gravité (1917), In Advance of 

the Broken Arm (1915), e muitos outros. Nada disto é arte abstrata. 

Ele projeta a singularidade de uma arte escrita poética.  

c) A função do erotismo, absolutamente original e constante. A 

palavra “nu” é encontrada em todos os lugares. Ou a coisa... as três 

grandes obras, mas também muitas outras obras. Assim como a 

Virgem, as trocadilhas malandras (LHOOQ), o uso de esperma, etc. 

Estas três questões parecem convergir em prol a algo diferente que 

seria o seguinte: que qualquer enquadramento está polarizado por 

um enquadramento fantasiado, e que o erotismo é da orden da arte 

como a avessa necessária do cálculo. Porém, isto seria uma outra 

história, uma história na obra de Duchamp da luta entre a abstração 

da escolha indiferente e a sedução do desejo e das imagens. Uma 

história que é provavelmente o destino contraditório da parte mais 

importante da arte moderna. 
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Devido ao caráter excepcional desta sessão, como o da precedente, 

deixaremos o difícil campo das relações entre o infinito contemporâneo e o 

finito para falar de mulheres. Portanto, o assunto de hoje é a feminilidade. Na 

verdade, o campo geral de pesquisa no qual se situa esta intervenção, como 

vocês poderão ver em seu desenrolar; seu ponto de partida, é o de considerar o 

destino disjuntado no mundo contemporâneo dos filhos e das filhas. Trata-se, 

então, mais de uma meditação sobre a filiação sexual que, porém, se amplia em 

considerações sobre a feminilidade.  

Trata-se de um ponto de antropologia contemporânea, mas também da 

preliminar a uma questão que eu contava um dia examinar integralmente, aqui 

mesmo, que é a de saber se “mulher” poderia ser um conceito da filosofia, ou 

seja, considerar se mulher poderia ser, naturalmente entre outras coisas, 

também e ao mesmo tempo um conceito de filosofia. Esta questão é induzida 

por outra: a constatação, invés da questão, do fato que homem é de longa data 

um conceito da filosofia. Mesmo que se trate apenas de uma forma genérica de 

homem enquanto humano, enquanto humanidade, é homem que é um conceito. 

Enquanto revisão deste homem e deste humano, considerado por Kant mesmo 

como sendo “A” questão da filosofia – pois, Kant dizia que a questão da filosofia 

é “o que é homem?”  –  será que a questão “o que é mulher?” pode ser reduzida à 

questão “o que é homem”? Será que ela se inscreve na questão “o que é o 

homem?” de maneira homogênea? Ou então será que ela lhe faz uma cesura, 

será que ela acaba por lhe descaracterizar? Um dia farei um seminário inteiro 

sobre esta questão. Estas são, assim, as notas preliminares.  

Esta indagação começou desta forma: primeiro em Bruxelas, depois em 

Atenas, há certo tempo, eu falei daquilo que chamo de identidade aleatória dos 

filhos, a dos filhos na “civilização” contemporânea. Civilização entre aspas! 

Vocês podem ler o texto sobre os filhos. Encontra-se no anexo de um volume 

publicado pelas Éditions Fayard chamado Freud, Anthropologie de la guerre 

(Freud, Antropologia da guerra), que recapitula os grandes textos de Freud que 

giram em torno, justamente, a partir da Primeira Grande Guerra,  da questão da 

civilização16. O que falei naquele texto é que poderíamos observar hoje o que 

denominarei uma desorientação dos jovens homens, uma desorientação dos 

                                                           
16 BADIOU,  Alain, « Le Malaise des fils dans la “civilisation” contemporaine », in Sigmund 
Freud, Anthropologie de la guerre. Paris: Éditions Fayard, 2011. 
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filhos. Talvez ainda mais pronunciada no que diz respeito aos filhos das classes 

populares, isto é, os filhos que não são herdeiros. Na ocasião, tentei explicar esta 

desorientação e analisá-la, falando no que ela consiste e de dizer aquilo que 

podia ser. Naquele texto, no qual eu falava de filhos, disse também que a 

questão das filhas, a questão das jovens mulheres, era, a meu ver, 

completamente diferente. Não havia simetria no assunto a. Não havia 

identidade, tampouco simetria. Portanto, anunciei que falaria um dia também 

sobre esta questão das meninas, no que ela tem de dissimétrica em relação à 

questão dos jovens homens. É o que fiz em Atenas há dois anos e que gostaria de 

fazer novamente aqui com algumas variantes. Por isso falo que seria porventura 

útil ler o texto sobre os filhos, como anexo ao que contarei para vocês hoje, para 

que estejam situados quanto àquilo que é possível denominar “a diferença 

contemporânea dos sexos.” 

Neste empreendimento concernente às figuras da feminilidade 

contemporânea, pois é disto que se trata, quais são as figuras propriamente 

contemporâneas da feminilidade? Qual é a transformação daquilo que está em 

jogo sob a palavra mulher no mundo contemporânea? É uma empreiteira 

complicada, ariscada e tensa, porque ela é uma questão pública agora de longa 

data. Para ser subjetivo, a primeira dificuldade que vejo é que falar sobre as 

mulheres, as filhas e singularmente as jovens moças, quando se é um homem 

envelhecendo, é por si só muito perigoso. 

Possuímos um testemunho fundamental sobre este aspecto, que é o 

poema esplêndido « Elegía de Marienbad » de Goethe, que se ergue como um 

aviso a todos que estão no seu caso.  Quando Goethe encontrara a linda Ulrike 

von Levetzow, ela tem 17 anos de idade e ele 72. Goethe vai, não sem 

imprudência, pelo menos ao que parece (porque o estabelecimento dos fatos é 

sempre muito delicado), beijá-la. Beijaré a Ulrike, o velho Goethe. De repente, a 

sessão em curso, ele a pedirá em casamento. Estão vendo ao que ele se 

expusera! Mas não logrará, pois, as famílias e porventura a própria Ulrike, eis o 

que eu acredito, conspirarão abundantemente f para que ele fracassasse. O 

pedido em casamento foi assim deixado para as calendas gregas. Contudo, era 

difícil recusar algo a Goethe, um personagem considerável.  

Enfim, tentaram afastá-lo e, como é de praxe, ele fugiu. Goethe, em 

assuntos amorosos, era um fujão [fuyard] profissional. É um aspecto bem 
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marcante de sua biografia. Todas as histórias de amor com Goethe concluem 

pelo fato que ele vai embora. Ele vai para Itália, subindo na primeira carruagem 

disponível. Depois, escreve um poema. E lá ele escreveu um poema.  É um 

poema magnífico. Goethe tem 72 anos, mas eu insisto, ele escreveu um poema 

esplêndido. Trata-se da Elegia de Marienbad. Lerei apenas uma estrofe deste 

poema, simplesmente para que vocês possam mesurar a profundidade do fosso 

existencial no qual Goethe se precipitou ao tentar reativar em si mesmo a 

questão das jovens moças. 

 
Ora estou muito longe! E o que convém 
Ao minuto atual não sei dizer, 
O bom e o belo que dele me advêm 
São apenas um fardo a rebater. 
Antes a bruta saudade me impelindo, 
Só me resta um remédio, o choro infinito. 17 

  
Eu não desejo expor-me a este tipo de recurso, que é o do choro A 

primeira dificuldade é existencial! Em seguida, há uma dificuldade que é, creio, 

mais teórica. Pois não é seguro e veremos porque, que possa existir no mundo 

contemporâneo uma questão das filhas que se mostre em paralelo à evidente, 

publicamente reconhecida, questão dos filhos. Por isso, precisamos dar um 

passo atrás. 

No mundo da antiguidade, denominamo-lo o mundo da tradição, que é 

um mundo de vários milênios, um mundo cuja espessura histórica é enorme, a 

questão das filhas é bastante simples. Trata-se sempre de saber se e como uma 

filha vai se casar. Trata-se de saber como ela passará do estado de virgem 

sedutora ao estado de mãe sobrecarregada. Entre as duas, entre a filha e a mãe, 

há uma personagem negativa e maldita, mas paradigmática, que é, como vocês o 

sabem, a filha-mãe. A filha-mãe não é mais filha, pois ela é mãe. Mas ela não é 

mais realmente mãe, pois, não estando casada, ela é de certa forma ainda filha. 

Vocês sabem que esta figura da filha-mãe é fundamental na sociedade antiga. 

Ela é também fundamental na arte romanesca do século dezenove, por exemplo.  

Ela nos indica um ponto que vai nos servir de fio condutor. Ela nos indica 

que, confrontada à toda dualidade conceitual, à toda dualidade dos lugares, uma 

                                                           
17 GOETHE, Wilhelm, Elegia de Marienbad (Marienbader Elegie), setembro 1823, tradução de 
Leonardo Fróes, in J. W. Goethe, Trilogia da Paixão. Edição bilíngue. São Paulo: 
Rocco/Coleção L&PM Pocket, 2009. Sigo Badiou a traduzir o sintagma no último verso da 
estrofe, grenzenlose Tränen, por “choro infinito” (l’infini des larmes). 
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mulher pode, querendo ou não, construir um “entre-dois”. Um lugar fora do 

lugar! Nem filha, nem mãe, por exemplo! O lugar da filha-mãe. A filha-mãe é 

exemplar, especificamente do ponto de vista dos lugares constituídos na 

sociedade. Portanto, a filha-mãe é um exemplo desta capacidade de estar em um 

lugar que se imiscui entre os lugares (já) constituídos. Há uma outra 

personagem, que é a da velha filha, deveras consistente na tradição. Por 

definição, a filha deve ser jovem. A velha filha é ainda um lugar que não é um 

lugar, estritamente falando. Quando se trata da questão das mulheres, este 

motivo do lugar deslocado é um tema estrutural bem clássico. Até na comédia, 

na comédia teatral, vê-se que uma mulher digna de ser levada à cena é 

fundamentalmente uma mulher que, de maneira literal, não fica em um só 

lugar. A mulher cômica é a mulher que se mexe, a mulher que insulta os lugares, 

que não fica quieta. É um tema absolutamente clássico. O tema da mulher que é, 

que deve ser, atribuída forçosamente a um lugar, pois, por ela mesma, ela age 

como deslocada. Este tema me servirá de fio condutor.  

No mundo contemporâneo, isto é, no mundo do capitalismo 

descontrolado e onipresente, no mundo da mercadoria, no mundo do trabalho 

assalariado, no mundo da circulação e da comunicação, é claro que a posição da 

filha não se deixa reduzir à lógica do casamento. Bem entendido, o velho mundo 

é longe de ser totalmente morto, uma tradição que tem milhares de anos de 

idade não vai morrer durante um septênio. O velho mundo está longe de ser 

totalmente morto. A religião, a família, o casamento, a maternidade, o pudor, a 

virgindade ela mesma têm, ainda, em vários lugares do mundo, posições sólidas. 

Viu-se recentemente vários tipos de pessoas, com seus rostos 

enfarinhados saírem de seus buracos para defender o casamento em seu destino 

primitivo, para defender a antiga posição da filha em oposição à futura mãe. Isto 

comprova que mesmo em nossas sociedades, ao cavarmos um pouco o chão 

imundo, encontra-se esta tradição tramada por pessoas e plena de morgues, e 

que, é preciso dizê-lo, semelhante a uma invasão súbita de ratos. Não temos 

outra ideia que a de fazê-los voltar para o seu buraco.  Mas admitamos que isto 

consiste em uma força para a filosofia. O que interessa ao filósofo, neste tipo de 

questão antropológica, social e política, não é tanto o que é quanto o que vem E 

isto não é o que vem. Sabemo-lo bem. Sente-se que é de outrora; que é a 

humanidade em conserva.  
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É claro que o que vem, no que diz respeito às filhas, não se deixa de 

maneira alguma reduzir-se ao casamento. Eis a verdade massiva. O que vem 

necessita o tempo suficiente para vencer, mas vencerá. A filha, no mundo 

ocidental contemporâneo ao menos, do ponto de vista do futuro mundo 

universal, não pode ser definida como este ser de sexo feminino que se prepara 

ao devir mulher e mãe pela mediação do casamento, e, portanto, pela mediação 

de um homem. O casamento significa que a transição da filha à mãe supõe a 

mediação de um homem. É possível dizer que toda a revolta feminista, desde o 

fim do século XIX e mesmo antes, se recapitula em um único ponto: uma 

mulher pode e deve existir sem a mediação de um homem. Uma mulher pode e 

deve ser um(a) ser autônoma, mas não sempre, na sua definição mesma, o 

resultado de uma mediação masculina.   

Há ambiguidades fortes neste tema, sobre as quais voltarei. Mas, enfim, a 

revolta desembocou em mudanças extremamente importantes que fizeram o 

estatuto e até mesmo a definição sobre o que é ser uma filha hoje. Isto é certo. 

Não se trata deste ser de sexo feminino prometido a casamento. Voltemos à 

lógica da tradição, porque é em relação à qual é possível entender o que se 

passa. No mundo da tradição, é a mediação masculina que faz constituir a 

questão das mulheres no seguinte sentido: finalmente o que separa a filha da 

mulher não é nada mais que o homem. Eis o que é completamente diferente 

para o filho. Temos aí uma dissimetria fundamental entre o filho e a filha. O que 

separa o filho do pai, do homem pai, não é um termo exterior real, como o é um 

marido para uma filha. O que separa o filho do pai é o controle da ordem 

simbólica. O filho deve suceder ao pai no conjunto das práticas e das medidas de 

controle da ordem simbólica. Ele deve se tornar, por a sua vez, o mestre da lei. 

Portanto, é possível dizer que entre a filha e a mulher mãe, há o homem, 

uma exterioridade real à qual ela entrega seu corpo, para quem, como fala-se na 

linguagem antiga, ela se dá, a quem ela pertence em sua figura de dom. Esta 

concepção das coisas nem é tão velha. Quando, por exemplo, eu me casei, e 

estamos então na escala de uma vida humana, entendi e firmei na época, assim 

como o fez minha esposa, dois enunciados fundamentais que estavam ainda 

impavidamente em circulação. Primeiro, o homem é o chefe da família, o que 

lhe outorga o controle legislativo sobre as coisas; e segundo, o homem tem o 

poder de escolha do domicílio conjugal. Acrescentado de uma frase, da qual 
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sempre gostei muito, que é a de que ele tem a escolha do domicílio conjugal, e 

que a mulher é obrigada a segui-lo e ele é obrigado a recebê-la. Tal era a lei há 

alguns anos! Cinquenta anos apenas. 

Vejam o peso de tais palavras quando estão inscritas na ordem jurídica. O 

peso das palavras quando estão inscritas na ordem jurídica sempre é um 

sintoma essencial. A mulher é aquele sujeito cujo dever é o de seguir, inclusive 

no domínio conjugal, de seguir enquanto o homem é o sujeito que escolhe e 

recebe. Isto quer dizer que o homem é, em um nível mais abstrato, a mediação 

pela qual a outra é recebida, na ordem simbólica em que figura o lugar. O 

domicílio conjugal é a metáfora familiar do lugar simbólico do qual o homem 

tem a chave e onde ele recebe, onde ele deve receber a outra. Entre o filho e o 

pai, não há esta mediação. Há a lei, da qual o herdeiro é o próprio filho. Tudo 

isto ainda estava de pé há cinquenta anos, o que historicamente é quase nada e 

deve nos levar a indagar sobre a natureza das ondas das transformações que se 

produzem em uma escala de tempo tão restrita.  

A jovem filha do mundo tradicional, continuando no assunto, muda seu 

nome em troca do de um homem – nada disso é mais o caso hoje. Ela se torna 

Senhora X. Ela pode, tendo mudado seu nome, gerenciar a casa, ser mãe e mãe 

de família.   

Perceber-se-á que na trilogia pétainista reacionária, « trabalho, família, 

pátria »18, o operário, o camponês, espécies simbolicamente masculinas, são 

fadados a trabalhar. O soldado, não menos masculino, está fadado à pátria. A 

filha tornada mãe simboliza a família. Portanto, a trilogia “trabalho, família, 

pátria” contém duas categorias masculinas, o trabalho e a pátria, e uma 

categoria feminina, a família. Notem que nenhuma das três categorias concerne 

à jovem filha que, não sendo mãe, não simboliza a família e, não sendo soldado, 

não simboliza a pátria, e não estando ainda no trabalho não simboliza o 

trabalho. A jovem filha permanece em instância de simbolização. Ela não está 

projetada ou fixada em categorias simbólicas. Quero dizer que é por isto que ela 

tem sempre fascinado os artistas, os pintores, os poetas, os escritores e os 

                                                           
18 Herói da Primeira Guerra Mundial pela França, o Marechal Philippe Pétain (1856-1951), após 
a invasão nazista da França em 1940, tornou-se primeiro-ministro e depois chefe do Régime de 
Vichy, o “Estado francês” colaboracionista com a Alemanha nazista e cumplice do extermínio 
dos judeus franceses. Vichy era um exemplo entre outras ditaduras de extrema-direita do século 
vinte que cooptaram a terminologia da revolução para avançar uma agenda ultraconservadora 
em torno da família, da pátria e de uma suposta tradição.  
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cineastas ainda hoje. Ela os fascina, pois ela está em instância de simbolização. 

O artista deseja encontrar na sua arte o símbolo desta simbolização diferida ou 

insegura. Ao olhar os grandes retratos de jovens filhas na literatura planetária, é 

isto o que se vê! É o símbolo artístico da incerteza da simbolização da jovem 

mulher. Observem também que existem dois constrangimentos, dois 

significantes masculinos, e um significante feminino na trilogia pétainista.  

No mundo tradicional, encontra-se frequentemente este 2 contra 1 

acompanhado do 0 da jovem mulher: 2 para o homem, 1 para a mulher, 0 para a 

filha. Estes números têm um sentido muito importante. Por exemplo, a lei diz 

que o marido tem a escolha do domicílio familiar e que a mulher tem a 

obrigação de viver neste domicilio. Notem que não é dito que o marido está 

obrigado a morar no domicílio familiar. Ele não tem esta obrigação. Ele pode 

assim trancar sua mulher em casa, pois ela é obrigada a segui-lo. Ele é obrigado 

a recebê-la, podendo trancá-la dentro. Mas ele tem o perfeito poder de ficar 

ausente. Enquanto que a mulher tem apenas o dever de ficar em casa, dever ao 

qual o homem deve obtemperar, isto sendo seu único dever. Portanto, são mais 

duas restrições. Finalmente, o homem pode, por um lado, decidir de ficar no 

domicílio conjugal. Ele também pode decidir de não ficar, enquanto que a 

mulher está obrigada a ficar. Portanto, 2 contra 1 a favor do homem. Penso que 

isto ainda é a lei da família tradicional. 

Isto nos leva a uma questão que foi muito debatida nestes últimos 

tempos, sobre as mudanças nas leis de casamento. O que é uma família? O que é 

a família? Já em Platão, que se indagava sobre isto, percebe-se que ela tem, de 

uma maneira muito geral três grandes funções sociais: produzir, reproduzir e 

defender. Estas são as três grandes práticas que definam um grupo social 

instalado: produzir, reproduzir e defender. O trabalho é o que produz; a família 

é o lugar onde se reproduz a espécie humana; a pátria define o que defendemos. 

Vê-se bem na trilogia: trabalho é produção, família é reprodução e pátria é 

defesa. Eis o que se defende. Percebam que aí ainda estamos no 2 contra 1. 

Produção e proteção são atividades masculinas, na figura do operário, por 

exemplo. A filha tornada mulher, trancada no labor materno, assegurará a 

reprodução. Aí novamente, é 2 contra 1. Dois termos masculinos e um só termo 

feminino. A mulher acolherá na sua mesa e na sua cama o homem maduro que 

trabalha e que é seu marido. Ela vai chorar patrioticamente o jovem homem 



170 |Validações: Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

 

 

morto em combate, seu filho. A filha deve se tornar mater dolorosa. É sua 

relação negativa e de sofrimento na função de defesa. 2 contra 1 ainda: é o pai 

vivo quem dispõe do corpo da mulher, e o filho morto quem dispõe do seu 

sofrimento e suas lágrimas.  

Toda esta sociedade tradicional, este 2 contra 1 singular, está lentamente, 

mas seguramente, em vias de morrer. É isto que precisa ser compreendido.  No 

mundo por vir, no contemporâneo que se prepara, a filha pode decidir ser 

operária ou camponesa ou professora ou engenheira ou delegada ou caixa de 

supermercado ou soldada ou presidenta da República. Ela pode viver com um 

homem fora do casamento, ter um amante ou vários ou nenhum. Ela pode se 

casar, se divorciar, mudar de lugar e de amor. Ela pode viver sozinha, sem ser 

esta outra personagem importante e cruel da tradição: “a velha filha”. Ela pode 

ter filhos sem ter marido ou ainda ter filhos com outra mulher. Ela pode 

abortar. O nome maldito de filha-mãe desaparece. Dizia-se « mãe solteira » e 

superamos isto para usar um nome extremamente neutro “família 

monoparental”, o que nos faz sair do romanesco. Família monoparental, 

mudança de categoria com cheiro forte [sent son état à plein nez]. Uma família 

monoparental pode hoje também ser formada por um pai e seus filhos sem 

mulher alguma e ninguém falará filho-pai, como falava-se filha-mãe. O filho-pai 

é uma categoria desconhecida. A personagem negativa da velha filha pode 

também, nestas transformações subjetivas e verbais imensas, se tornar a 

personagem positiva da mulher independente.   

Há vivas resistências contra isto. Eu sei, eu sei! Nada está ganho ainda. 

Não está aceito, mas é isto que acontece, é isto o que vem. É isto que deve 

requisitar nosso pensamento no imediato. Nisto se constitui nossa questão, 

nossa suposta questão, a questão das filhas. 

A sua primeira formulação, sua formulação mais clara, é a seguinte: se a 

filha ou a jovem filha não está separada da mulher pelo real de um homem e o 

simbólico de um casamento, o que ocorre com o princípio de sua existência? O 

que hoje seria uma filha que não pode ser mais definida pelo fato de que estaria 

separada de seu ser-mulher pela mediação obrigatória de um homem? A 

segunda questão é: será que ela se encontra desorientada nesta situação, tal 

como eu falei que estão os filhos no que diz respeito às orientações que tocam à 

ordem simbólica? 
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Falarei algumas palavras sobre a minha tese quanto aos filhos 

simplesmente para esclarecer a sobre as filhas. Minha tese é a seguinte: o ponto 

é a ruína em nossas sociedades de todos os procedimentos de iniciação, isto é, 

de todos os procedimentos simbólicos que atestam a distinção entre a jovem 

criança ou adolescente e o homem propriamente dito. Nas sociedades 

democráticas que conhecemos, a última forma desta figura de iniciação fora o 

serviço militar.  

O serviço militar foi abolido para pôr fim a todos os procedimentos de 

iniciação, o que levou ao termo seguramente à uma prática de dezenas de 

milênios. Pois os procedimentos de iniciação existiam para os adolescentes nas 

sociedades mais arcaicas, mais primitivas. Eles tinham uma importância 

considerável. Eles constituíam a masculinidade em seu ser próprio. Das 

escarificações das sociedades de caçadores-coletores até o serviço militar, 

temos, na verdade, uma continuidade gigantesca que, é importante lembrar, foi 

interrompida apenas em 1997, sob a presidência de Jacques Chirac. Milhares de 

histórias se encerraram sob Chirac! Na realidade, isto criou uma situação da 

qual é necessário compreender a proporção sem cair evidentemente em figuras 

reativas, pois estas não têm alcance algum. 

Quando não se tem sólido apoio simbólico para se tornar outro do que se 

é , existe  então uma tendência a não se tornar outro  e  continuar sendo o que se 

é.  Porque a alteração da identidade supõe uma consistência do outro, do outro 

no sentido do lugar simbólico verdadeiro. Quando a ideia estiver ausente 

demais, a ideia no sentido de marcação simbólica da diferença, a vida arrisca ser 

simplesmente a continuação do que ela é no dia a dia. Daí a tentação e a 

possibilidade de uma adolescência eterna. Eis o que se constata todos os dias, 

isto é, o caráter infantil da vida dos adultos. 

Trata-se neste caso de adolescência eterna. É algo como uma puerilidade 

universal, puerilidade universal ligada à figura do consumo. Este caráter infantil 

da vida dos adultos é particularmente visível nos adultos de sexo masculino. 

Basta vê-los na rua! Por que? Porque o sujeito que comparece perante a 

mercadoria deve permanecer uma criança que deseja novos jogos. 

Fundamentalmente! É isto que se passa. Os novos brinquedos podem ser 

grandes brinquedos. O sujeito que comparece diante da regra social, jurídica e 

eleitoral deve essencialmente permanecer um aluno obedecente e estéril que 
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não tem outros objetivos representáveis que o de ser o primeiro da classe e 

aquele de quem se fala dele nos jornais.  

Assim se configura, apesar de tudo, a ordem da masculinidade, tal como 

se traça de certa maneira o princípio abstrato da cesura entre criança e adulto. 

Na masculinidade, não há referência simbólica. Ademais, o mercado tenta 

inverter a coisa, ao fazer, como se diz no seu jargão, dos adolescentes o alvo do 

mercado. Se fizerem dos adolescentes o alvo do mercado, propaga-se na 

realidade o gosto da adolescência através de variações insignificantes na 

população inteira. E quanto às filhas nesta ordem? Poder-se-ia se engajar em 

uma pista paralela. É possível dizer: as filhas são também entregues a uma certa 

forma de inseparação entre o ser filha e o ser mulher, pois o homem e o 

casamento não jogam mais o papel real e simbólico da separação. Eis uma 

hipótese. 

Minha própria hipótese é diferente. Eu a divulgo a fim de levá-la à 

discussão, evidentemente. Penso que nos filhos o fim da iniciação tradicional 

acarreta uma estagnação pueril, que é possível denominar “uma vida sem ideia”. 

Uma vida sem ideia! Nas filhas, a ausência da separação exterior, fora do 

casamento, entre filha e mulher – uma separação encarnada, não digo 

simbólica, mas uma separação encarnada pela figura explícita e real de um 

homem, o marido – se não existir mais esta interposição da figura pela 

separação, é possível imaginar que, de fato, a ausência da separação não 

acarreta uma estagnação pueril, mas a construção imanente daquilo que 

denominarei uma “feminilidade prematura”. Dito de outra forma, eu sustento 

que a ausência da separação pode ser lida em dois sentidos. Pode ser lida da 

seguinte forma:  o que existe antes se perpetua indefinidamente. Porém, pode 

ser lida também assim: o que existe depois investe o que vem antes. Tal é meu 

sentido. É minha hipótese estrutural, mas tentarei logo justificá-la a diferença 

entre moça e moço no mundo contemporâneo é submetida à mesma pressão da 

“inseparação”, isto é, à mesma pressão do desaparecimento das antigas e 

tradicionais diferenciações.  

O filho está exposto a jamais se tornar o adulto que ele detém nele 

mesmo. É aquilo que denominarei de errância própria ou adolescência eterna. A 

filha está exposta a vir a ser, desde sempre, a adulta mulher na qual ela deveria 

se tornar ativamente. Ou ainda: com o filho não há antecipação alguma daquilo 
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que poderíamos chamar a angústia da estagnação. Basta ver os jovens homens 

em seus grupos. Eles se estagnam em uma vida eternamente inoperante. Com a 

filha, penso que há uma retroação adulta que devora a adolescência e até mesmo 

uma parte de sua infância. Daí uma angustia muito diferente, que é uma 

angústia de prematuração. 

Empiricamente, olhamos a massa das filhas nas sociedades modernas. 

Elas não são diferentes das mulheres. Eles são o que é possível chamar de 

mulheres muito jovens. Ponto. Elas estão vestidas e maquiadas como mulheres. 

Elas falam como mulheres. Elas conhecem tudo. Nas revistas femininas 

destinadas a estas mulheres muito novas, os assuntos são exatamente os 

mesmos que em todas as outras revistas: as roupas, os cuidados do corpo, o 

shopping e o penteado, tudo o que se deve saber sobre os homens, a astrologia, 

as profissões e o sexo. O que tem de bom nestas condições é o que eu chamaria 

um tipo de filha-mulher prematuramente constituída como adulta, sem 

necessitar de ninguém. 

Eu atribuiria a isto a total deterioração do símbolo da virgindade. É um 

fenômeno impressionante, o desaparecimento da virgindade. Era um papel 

fundamental nas sociedades tradicionais, um símbolo, como vocês sabem, 

tornado ideológico. A virgindade denominava o que no corpo de uma jovem 

comprovava que ela ainda não se encontrava na mediação sexual de um homem 

e que não era ainda uma mulher, pois era por meio desta mediação sexual que 

ela passava de filha à mulher. O símbolo da virgindade, portanto, era de certa 

forma a demonstração objetiva da diferença incarnada, capturada no corpo, 

entre a filha e seu devir mulher. Se uma jovem enquanto tal fosse virgem, era 

simbolicamente capital. Na sociedade contemporânea, o símbolo encontra-se 

suprimido ou, de todo modo, está muito doente. 

E por que? Eu defenderei que mesmo se ela for empiricamente virgem, 

uma jovem moça contemporânea já é uma mulher. Não há importância no que 

diz respeito à retroação da feminilidade madura sobre a adolescência que a 

jovem moça é. Isto não se sustenta de uma inscrição no corpo. Virgem ou não, é 

a mesma coisa. A jovem moça suporta nela mesma a ação retroativa da mulher 

em que ela se tornará e ela se tornará nesta mulher apenas porque ela já é uma. 

Ela já é uma, pois a mediação obrigatória desapareceu sem que, vale dizê-lo, o 

homem represente grande coisa nesta modalidade. Dir-se-á que a poética figura 
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da jovem moça, a que ilumina tantos magníficos romances ingleses, não tem 

mais pertinência.  

De minha parte, fico impressionado quando leio as revistas 

contemporâneas para jovens moças – o que me acontece por vezes. Ensina-se 

muito cedo como fazer gozar os homens sem correr riscos! Coisas deste tipo! Ou 

como se vestir para que que eles tenham vontade! Não se deixa muita coisa no 

estado da poesia da jovem moça. Mas estas revistas não são responsáveis: não 

diremos que é a culpa das revistas, evidentemente! Elas apenas se dirigem, em 

cada jovem moça, à mulher contemporânea em que, de certa forma, ela já se 

tornou. Portanto, se diria que o cinismo é inocente. Rapidamente chega-se à 

conclusão que as filhas estão aptas a fazer, com um talento impecável, tudo o 

que a elas é demandado, enquanto criança ou adolescente, visto que elas são, 

doravante e por elas mesmas, bem além de tudo isto. 

Se aos filhos sempre falta maturidade, as filhas são maduras para 

sempre. Cabe fornecer apenas um exemplo: o sucesso escolar. Tem-se cavado 

neste ponto, a favor das filhas um verdadeiro abismo – sobretudo nos meios 

populares. Que a juventude masculina das periferias sofra na escola um desastre 

irremediável, suas irmãs não apenas têm maior sucesso, mas – as estatísticas o 

provam – tem mesmo mais sucesso que as jovens dos bairros ricos, que, por sua 

vez, ultrapassam os moços fortunados e débeis. Eu vi frequentemente com meus 

próprios olhos pessoas pobres de origem árabe trazidas dos bairros populares 

pela polícia diante dos tribunais, e a advogada, ou até mesmo a juíza, podendo 

ser a irmã deles. Eis uma situação frequente, até canônica.  

Ou ainda, estes filhos pegaram, pela miséria sexual em que vivem, uma 

doença transmissível, e a médica que os trata poderia ser a irmã deles. 

Encontra-se cada vez mais estas jovens almas conquistadoras se tornando 

policial, juíza e ministra. Em todos os lugares onde se trata de sucesso social e 

simbólico, a filha-mulher vencerá doravante ao filho incapaz de superar sua 

adolescência. O fundo da questão não é a miséria social. É importante entender 

isto. As meninas são tão mal fortunadas nos bairros pobres que os meninos. 

Mais ainda que os meninos! Elas devem se ocupar da limpeza e das crianças 

mais novas. Elas trabalham num canto de mesa na cozinha com uma obstinação 

madura. Elas triunfam porque sabem que os exercícios exigidos delas, além de 

condicionaram sua própria libertação, são apenas jogos de criança, para elas 
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que são, na verdade, já mulheres definitivas. Se diz que elas querem sair de um 

mundo opressor no qual elas nasceram. É óbvio! Mas o que se dirá quando os 

meninos não querem sair deste mundo? Evidentemente não é uma hipótese que 

é possível fazer. Eles não podem sair. Eis a diferença!  

É porque a mulher livre em que elas querem se tornar já está nelas, com 

toda sua potência e tão segura quanto preciso. Enquanto que o filho, que não 

sabe o que ele é, está fora do estado de se tornar no que se pode. A filha-mulher 

pode se tornar com facilidade naquilo que ela já sabe. Então toda a questão é 

que as filhas repentinamente, ao contrário dos filhos, não existem mais 

enquanto tal. Eis a grande dissimetria. Há uma questão dos filhos hoje. Ao falar 

propriamente, não há uma questão das filhas, mas apenas a questão das 

mulheres em decorrência deste movimento que é retroativo. Esta mulher que as 

filhas são precocemente: quem é ela hoje, qual a sua figura? Para falar dos filhos 

– mesmo que seja possível permanecer no domínio dos filhos para explicar o 

que podem ser as filhas hoje – é preciso passar pelas mulheres, isto é, se ocupar 

de fato das figuras contemporâneas da feminilidade.   

Ao chegar a estas figuras contemporâneas da feminilidade, tentarei dizer 

em algumas palavras (mas mereceria desenvolvimentos bem mais 

consideráveis) o que é o mecanismo sexuado da opressão capitalista moderna. 

Há um mecanismo sexuado de opressão capitalista moderna que não é, que não 

é mais de jeito algum, o mecanismo da tradição, como às vezes o feminismo 

atrasado imagina que é. É claro que é possível seguir os destroços do 

comportamento tradicional. Isto durou milênios e está ainda bem instalado, 

mesmo que não seja o fundo do problema. Não se trata mais de jeito algum, 

como no mundo tradicional, de uma subordinação real e simbólica de 

casamento da mulher-mãe em relação ao homem-pai. O ponto exigido por nós 

da sociedade capitalista moderna é o de fazer valer por toda parte o imperativo 

“vive sem ideias”. Os caminhos deste imperativo “vive sem ideias”, deste 

imperativo que significa “vive apenas para comprar o que lhe é proposto ”, não 

são os mesmos quando de filhos ou de filhas. Eis o cerne do problema. 

Em outras palavras, há bem um elemento sexuado desta opressão, 

porque o caminho subjetivo pelo qual a filha pode se submeter a este imperativo 

não é o mesmo que o caminho de um filho. Tem-se a seguinte diferença: que a 

vida possa ser a vida sem ideias – isto é, a vida estúpida, a subjetividade exigida 
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pelo capitalismo globalizado, como é possível demonstra-lo facilmente, pois se 

trata de comprar besteira – portanto, se a vida for a vida sem ideias ou a vida 

estúpida, o imperativo será obtido, p para os pequenos machos, os filhos, pela 

impossibilidade de se tornarem adultos, pela estagnação na adolescência 

consumista  e competitiva e ela mesma afiliada a uma ausência total de 

esperança ou de elevação. Tal será obtido em detrimento das pequenas fêmeas 

através da impossibilidade de permanecerem filhas e de perdurarem na glória 

passada e eterna da jovem moça, a partir de um devir mulher prematuro 

orientado de fato pelo cinismo do devir social. São dois caminhos subjetivos da 

submissão, e o caminho masculino não é o mesmo que o caminho feminino. O 

que deseja a sociedade contemporânea? Olhemos como ela se apresenta. 

O que deseja a sociedade contemporânea entregue ao monstro 

capitalista, ao monstro do mercado? Duas coisas. Primeiro, que se compre os 

produtos do mercado quando for possível. Segundo, quando não for possível, 

quem fiquem então todos quietos. Quanto a estas duas coisas, não se deve ter 

ideia de justiça alguma. É indispensável que não se tenha. Nenhuma ideia de 

outro futuro possível! Nenhum pensamento gratuito! Insisto neste fato que 

conformam os imperativos vitais para a sociedade tal como é organizada. Não 

são aberrações particulares. É evidente que se os dois imperativos 

fundamentais, o de comprar o que é produzido se você pode, e ficar quieto 

quando não pode, requisitos fundamentais e mínimos da sociedade tal como ela 

é, pois bem, a partir disto é preciso que toda ideia de justiça esteja de fato 

ausente, como está ausente toda ideia de que um outro futuro seja possível, que 

exista e seja real, e também o pensamento de que algo com valor possa ser 

gratuito. É disso que a sociedade tem o maior medo, não é? A gratuidade é a 

coisa abominável por excelência.  

Ora, todo pensamento verdadeiro é gratuito. Se pensarmos bem, não faz 

sentido um pensamento pagante. Portanto, todo pensamento verdadeiro é 

gratuito e a conclusão, no mundo que é o nosso, no qual conta apenas aquilo 

que tem um preço, é que é necessário não se ter pensamento algum, ideia 

alguma. É fundamental. É apenas quando não se tem nenhum pensamento, 

nenhuma ideia, que estamos prontos a obedecer a uma sociedade que nos diz: 

“consuma se tiveres os meios, e se não os tiveres então fique quieto e suma!” É 

assim a existência do mundo. Então, vocês veem que não é possível ter nestas 
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condições mais que uma vida totalmente desorientada e repetitiva, pois a 

bússola do pensamento desapareceu, a bússola da ideia desapareceu.  

Quero salientar que a sociedade tradicional é completamente diferente – 

novamente não é para a reabilitar, pois sou hostil a toda possibilidade de um 

retorno. Ao contrário, ela impõe uma crença e uma ideia. Na sociedade 

tradicional, a opressão não é que se deva viver sem ideia. A opressão é que há 

uma ideia obrigatória, geralmente religiosa, não sempre, mas geralmente 

religiosa. O imperativo da sociedade tradicional é “viva com esta ideia e 

nenhuma outra”, enquanto que o imperativo contemporâneo é “viva sem ideia”. 

É uma modificação qualitativa. Não é uma mudança de conteúdo. Entre nós, é 

por isso que se fala há quarenta anos da morte das ideologias. Esta morte das 

ideologias nada mais queria dizer que “viva sem ideia”. 

Quero dizer en passant que eis também porque se persegue de maneira 

tão violenta os símbolos religiosos pelos quais se define o que pode subsistir da 

sociedade tradicional. O pertencimento a uma convicção, mesmo que 

obrigatória ou débil, mesmo isto é demasiado! Se as pessoas desejam ser 

estúpidas, porventura darão a outras pessoas a ideia de terem ideias 

inteligentes! Melhor vale a igualdade absoluta na ausência geral de ideias! É 

preferível.     

Finalmente, no que diz respeito às mulheres, não é um acaso se esta 

questão das mulheres aí surge. O pertencimento à sociedade mercantil para 

uma mulher é a capacidade de se mostrar ela mesma, tanto quanto possível, 

como mercadoria disponível. Isto pelo menos faz parte da ordem tal como ela se 

apresenta. A este respeito, a nudez está bem vista! O short fica excelente! A 

maquiagem perfeita! O umbigo, bem conveniente! Mas o véu na cabeça é 

abominável e proibido. É assim. Como vocês veem nos muros e em todos os 

lugares, a sexuação visível é um dado comercial desde o amanhecer dos tempos, 

enquanto que a tradição impôs que sobre corpo das mulheres, pelas razões já 

explicadas, haja o símbolo, frequentemente pobre e lamentável, haja o símbolo 

de que as convicções, na circunstância religiosa ou moral, são superiores a todas 

as proposições mercantis. No mundo que rege o capital, não é do mesmo modo. 

Tem-se que tudo é objeto e que nada seja símbolo. 

Isto é a realidade! Tudo deve ser objeto e nada deve ser símbolo. É assim 

que Marx anunciava, há quase dois séculos, que todas as relações simbólicas do 
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antigo mundo, o mundo da tradição, o mundo hierárquico, simbólico, de 

convicções, de crenças, que todo seria, como ele o dizia, impiedosamente 

afogado nas águas gélidas do cálculo egoísta. Cabe olhar em nossos muros, em 

nossas televisões, a função das mulheres na publicidade, as roupas das mulheres 

no verão, para acrescentar à frase de Marx o seguinte: quando a mulher for 

dissolvida nas águas gélidas do cálculo egoísta, se ela tiver algo na cabeça 

significa que sua dissolução não está completa. E deve-se obtê-la a qualquer 

custo.  

É possível dizer que o imperativo tradicional é o seguinte: “seja um 

homem idêntico a teu pai; seja uma mulher idêntica à tua mãe; e nunca mude 

de ideia!” Enquanto que para o imperativo tradicional cabe o seguinte: “seja o 

animal humano que tu és, cheio de pequenos desejos, mas sem ideia alguma!” 

Para isto, é preciso treinar o animal individual que não é assim por si só. É 

preciso treiná-lo e por treinamento do animal individual, os caminhos não serão 

os mesmos, hoje em todo caso, dependendo se somos filha ou filho. É nisto que 

quero insistir. 

Vamos dizer que o filho viverá sem ideia por não ter sabido sustentar o 

amadurecimento de um pensamento. Enquanto que a filha viverá sem ideia por 

ter sustentado demasiado cedo e sem mediação uma maturidade plena e 

ambiciosa que lhe faz pensar que a ideia é inútil. Direi que ao filho falta a ideia 

por defeito de homem e que à filha falta a ideia por excesso de mulher. Bem 

entendido, exagero um pouco a situação deliberadamente.  

Nestas condições, no que será que pode se tornar o mundo? Exagero por 

ficção-científica. No fundo, o mundo poderia bem vir a ser um rebanho de 

adolescentes estúpidos dirigidos por mulheres carreiristas e hábeis. Se teria 

então o que convém perfeitamente ao mundo opaco e violento que nos é oferto. 

No que diz respeito às ideias, não sobrará mais grande coisa. Isto resolverá os 

problemas. 

Volto agora às figuras da feminilidade tais que se impõem precocemente 

no lugar em que a jovem filha desaparecera. Esta questão dos lugares da 

feminilidade é muito antiga. Ela atormenta a mitologia, a religião, a filosofia e a 

antropologia há séculos, mas creio que há nela uma estabilidade milenar. O 

círculo das figuras da feminilidade tal como foi construído pela sociedade dos 

homens, pela sociedade tradicional há milênios, se compõe de quatro figuras. É 
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falso dizer que há apenas uma só figura, a mulher oprimida e que se ficou nisso. 

Bem entendido, há a mulher oprimida, mas se trata de um dispositivo ainda 

muito complexo. Há quatro figuras que são possíveis de serem denominadas: a 

empregada doméstica, a sedutora, a amorosa e a santa. A doméstica, a sedutora, 

a amorosa e a santa! Primeiro, há, de fato, a mulher como animal doméstico, 

produtora e reprodutora.  

A mulher é considerada tão logo como situada entre a humanidade 

simbólica regida pelo nome do pai e uma animalidade pré-simbólica vinculada 

às funções sexuais e reprodutoras. Esta figura inclui naturalmente que a 

maternidade seja central. Ela está em algum sentido na base material das três 

outras figuras. Ela é o inciso produtor efetivo. Depois, há a mulher como 

sedutora, a mulher sexual perigosa. Há também a mulher como emblema do 

amor, a mulher da doação de si e da oblação passional. Há então a mulher como 

virgem sagrada, mediadora e santa. É disto que é constituído o quadrado 

feminino tradicional. Estas figuras são assinaladas, inclusive em todas as 

mitologias mais antigas. A mulher é fundamentalmente doméstica e sedutora, e 

amorosa e santa em figuras mais raras, mas não menos importantes.  

Nestas construções, o que impressiona é que a unidade não é tanto um 

termo isolado quanto um casal de termos. Reencontra-se o 1 e o 2 neste assunto. 

Os exemplos fornecidos alimentarão toda a literatura sobre as mulheres durante 

séculos. Sempre se vê uma mulher compreendida no esquartejamento de duas 

figuras. Na realidade, na feminilidade, o veremos, há quatro figuras. Mas é a 

passagem entre as figuras que é determinante.  

Por exemplo, a doméstica, a mãe no lar com suas tarefas pesadas e 

cotidianas, é pensável apenas como duplo da sedução cuja forma basilar é 

simplesmente a prostituta. Daí a tese famosa que um homem tem apenas uma 

relação às mulheres no esquema binário da mamãe e da puta, o que deu nome a 

um filme famoso, A Mamãe e a Puta.19 Mas, na realidade, a sedutora perigosa, 

sexual, a  vamp se  quiserem, é possível apenas se ela se casar e se se opuser ao 

fervor da amorosa de quem ela é ambos próxima e muito distante. Tal é a 

origem dos inumeráveis duplos femininos literários onde toda a ação apresenta 

o conflito do amor puro e do amor impuro, do desejo e do amor, ou do sublime 

amoroso confrontado à mulher malvada, à rival poderosa, à mulher de vida 

                                                           
19 EUSTACHE, Jean. La Maman et la putain. France, 1973. 3h40m. 
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ruim e à tentadora. A amorosa está ela-mesma no limiar do sublime porque se 

ela se der, se ela se esquecer, porventura seria também para se abismar na fusão 

com deus, o que é possível de denominar como uma espécie de virgindade 

ascendente sobre a qual existe uma grande quantidade de imagens na mitologia. 

Mesmo o velho Goethe, para falar apenas dele, termina Faust pelo enunciado: 

“o eterno feminino nos arrasta até as alturas”. Mesmo que temos visto que 

Ulrike tenha o arrastado até o fosso! 

A verdade das distribuições classificatórias é a circulação. A doméstica 

somente é estritamente mulher por ser virtualmente duplicada pela sedutora. A 

sedutora é poderosa apenas por ser encontrada nas margens do amor, e a 

amorosa é sublime apenas por conviver com a mística. Assim, há uma circulação 

no sentido inverso, que volta ao ponto de partida, pois a mística sublime 

validará a abnegação cotidiana da mãe, da atividade doméstica, etc. Tal como da 

mística à doméstica, a pose religiosa e moral circula sem esforços. É 

impressionante que, veiculada pelas figuras femininas da religião que 

organizam esta circulação entre o louvor feito à mulher excelente, à doméstica 

fiel e à mulher na sublimidade mística, ela circula entre os dois. É 

evidentemente o símbolo fundamental da Virgem Maria no catolicismo que 

sublima, ao ponto de ser quase divina, mas que oferece ao mesmo tempo o 

arquétipo da mãe, a mãe comovida e a mater dolorosa do filho crucificado. 

Portanto, ela permanece na figura absoluta da maternidade doméstica e 

sofredora ao mesmo tempo em que se encontra na sublimidade divina e mística. 

Este retorno do sublime da santa em prol da domesticidade da mãe faz com que 

o quadrado seja um tipo de círculo.  

Cada figura é apenas sua relação excêntrica a uma outra. Se dirá, assim, 

ue a mulher é sempre a ocorrência da dualidade. Que mesmo a santa esposa só 

será daquele a quem um dia lhe foi, apesar de tudo, demandado seduzir, quando 

lhe consentiu o sexo e que, portanto, ela pode ser secretamente perigosa e assim 

permanecerá para sempre. Entre parênteses, se ela fosse apenas a esposa 

doméstica ingênua e fiel, porque se deveria, como nas sociedades tradicionais, a 

trancar, a cobrir e a proteger dos olhares? Ela é também um perigo escondido e 

irredutível. Esta mulher perigosa, escondida debaixo do véu da esposa fiel, é 

talvez quem pode passionalmente encontrar um amante a quem ela daria sua 

vida.  
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Eis a razão pela qual precisa cercá-la, pois ela tem nela mesma a amorosa 

e a sempre imanente sedutora. Se este amante desaparecer, ela será tentada a se 

dedicar a um deus salvador ou a se refugiar num convento sagrado. Temos aí a 

trama de inumeráveis contos e romances da tradição em que se percorre as 

figuras pelas quais a mulher é uma esposa fiel que rendeu-se a uma paixão 

amorosa, porque ela é uma mulher seduzida por um amante e quando o amante 

lhe abandona, ela termina na oração. A oração a traz de outro lugar até o ponto 

de despertar, pois é no convento onde se reza, mas também onde se esfrega o 

chão.  

Afinal, falo isto pois tal significa que na representação tradicional cujo 

esquema estrutural estou descrevendo, uma mulher está no seu lugar à condição 

que ela se posicione também em outro lugar. A circularidade é isto. A essência 

da circularidade é dizer que nenhum dos lugares é na verdade independente da 

possibilidade de translação deste lugar para outro. Portanto, a mulher é a 

potência do 2. Esta potência do 2 não é um lugar. Trata-se da potência constante 

da deriva de um lugar sobre um outro. Isto conforme sua circularidade integral. 

Para dizer a verdade, defenderei que esta potência do 2 é ainda mais 

considerável na medida em que se vê que cada uma das figuras já é por si 

mesma cindida. Ao invés de um lugar, temos uma dualidade. 

Um exemplo simples e impressionante é o da circulação das mulheres 

nas sociedades tradicionais, nas sociedades ditas primitivas, ora nas sociedades 

que estudam os antropólogos, ora nas sociedades de nossa própria história 

ainda há pouco tempo. Em todos os casos, fala-se da mulher como um animal 

doméstico superior. Em certos grupos, um homem chega a obter uma mulher 

apenas em troca de um pagamento importante. Uma mulher, uma esposa, se 

compra, por exemplo por duas ou três vacas, ou por tecidos ou por coisas deste 

tipo. Em outros grupos, ao contrário, um homem se casa com uma mulher 

apenas se se acrescenta à sua mulher um pagamento importante. Trata-se do 

sistema do dote. Eis um fenômeno bem estranho. Como será que em certos 

casos tem-se de comprar uma mulher a um preço muito elevado e noutros, para 

obter uma mulher, tem-se o direito de pedir para quem a dá de acrescentar algo 

à mulher? 

Em um caso, ela é praticamente fora de preço e noutro ela não vale muita 

coisa, pois ela precisa vir com o preço que custaria se ela valesse algo. Então, 
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como explicar que as mulheres e o dinheiro em certa forma pudessem circular 

ora no mesmo sentido, ora em sentido contrário? No caso do dote, a mulher 

passa de uma família à outra com um enxoval e dinheiro. No caso de troca pura, 

a mulher passa de uma família à outra na medida em que o dinheiro circula da 

família de acolhimento até a família doadora. Porventura, é porque a aquisição 

da filha tem dois sentidos opostos, exatamente os dois sentidos da circulação. 

No primeiro sentido, ela é uma força de trabalho e de reprodução. Enquanto ela 

for uma força de trabalho e de reprodução, ela custa um preço bom. No segundo 

caso, ela permanece uma força reprodutora pela capacidade de ter filhos, mas 

que deve ser mantida, e deve ser mantida em um certo nível! 

Eis daí que o sistema do dote esteve e, a meu ver permaneceu, mais ou 

menos discretamente, obrigatório nos meios mais ricos, pois a mulher deve 

desfilar nestes meios. A mulher deve apresentar a elegância e a civilização. Ela 

deve presidir às recepções onde suas roupas não poderão sofrer nenhuma 

inferioridade às de uma convidada. Ela deve rivalizar no mundo social com as 

outras mulheres e tudo isto custo muito caro. É necessário então que a família 

doadora desta mulher, que será mantida muito cara, contribua um pouco às 

despesas ao fazer um presente destinado a se tornar uma ostentação 

sumptuária. Isto significa que a figura da filha é dividida. Uma camponesa 

africana, entretanto, não apenas portará filhos, ela será reprodutora como a 

outra. Mas ela também trabalhará duramente nos campos. Se ela reproduzir e 

trabalhar duramente nos campos, é preciso pagar. Se ela vier a desfilar na 

sociedade e dar filhos de tempo a outro, é preciso contribuir às despesas! Afinal, 

isto significa que há mulheres que são votos de amor, e há outras mulheres que 

são gatos persas, para ficar na metáfora animal.  

Há muitas mulheres que tentam ser as duas ao mesmo tempo. Isto é, a 

simplicidade aparente da mais objetiva figura, a mais elementar, a mais 

diretamente submissa: a feminilidade doméstica que circula de uma família à 

outra já se encontra roída por dentro por duas possibilidades absolutamente 

contraditórias, como atesta a circulação do dinheiro. É possível mostrar 

facilmente que é igual para as demais três. A figura mística, por exemplo, é 

submissa à pressão sempre contraditória de um movimento de rebaixamento, 

de humilhação, de abjeção e de um movimento de ascensão gloriosa, tão bem 

que sua imagem é também a de um tipo de baixeza repugnante tanto quanto de 
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a de uma luz diáfana. Ademais, vê-se que a religiosa é uma personagem clássica 

da pornografia ao mesmo tempo em que está, como Teresa d’Ávila, na luz do 

êxtase poético.  

Então vocês me dirão: trata-se, nisto tudo, de representações! Tudo isto é 

de origem fantasmática e amplamente masculina. Tal não é inexato no que 

concerne   os conteúdos aparentes das representações, mas gostaria de aí relevar 

uma ideia abstrata profunda sobre o que pode ser uma mulher. Eis o ponto em 

que eu queria chegar por meio de todo este material. Naturalmente, não 

salientaremos a particularidade antropológica das figuras, mas lembraremos a 

lógica do 2, do passar entre dois. Passar entre dois como sendo o que define de 

maneira estrutural ou quase ontológica a feminilidade. Eu diria que a 

feminilidade se opõe à forte afirmação do Uno, do poder da unidade que 

caracteriza a posição masculina tradicional. A lógica masculina, na tradição, se 

resume à unidade absoluta do nome do pai. Um nome, há o nome. O símbolo 

desta unidade absoluta é, de resto, evidente na unidade absoluta e 

absolutamente masculina do Deus dos grandes monoteísmos. O Deus dos 

grandes monoteísmos é apenas a sublimação transcendente do absoluto Um na 

constituição da masculinidade tradicional. Ora, é deste Um de que é questão, de 

maneira crítica, no entre-dois figural onde se posiciona toda mulher. 

Se poderia evidentemente perguntar porque a mulher seria o Dois do Um 

masculino.  É um pouco isso que estou fazendo.  É porque o Um e o Dois são 

estruturas internas. Quero tentar mostrar que o formalismo que dialetiza o Um 

e o Dois, o Um e o Entre-dois, é adequado para pensar a sexuação ou – eis todo 

o problema pelo qual concluirei – este formalismo é adequado, sem que 

tenhamos certeza que o permanecerá. Mulher designa mais um processo que 

uma posição. Eis a tese. Qual processo? Aquele de um passe, de uma passagem, 

de um entre-dois. A mulher é sempre e principalmente  uma passante, como 

remarcou  Baudelaire em « A uma Passante »: « tu que eu teria amado, ó tu que 

o adivinhaste », mas ela estava apenas passando.20 Digamo-lo mais 

rispidamente  que uma mulher é aquilo que esquiva o Um. Esquivar o Um não é 

um lugar, mas um ato. Eu defenderia fortemente isto.  Eis porventura uma 

diferença para com Lacan, que aquilo que conduz uma mulher não é uma 

                                                           
20 BAUDELAIRE, Charles. “A uma passante [À une passante]” (1857) in As Flores do mal. 
Edição bilíngüe. Tradução de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985: p. 361. 
Tradução corrigida por Guilherme de Almeida.  
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relação negativa ao todo, o “não-todo” (pas-tout). Para Lacan, o não-todo 

comanda a fórmula da sexuação feminina.  

Mas trata-se sobretudo da relação com o Um na medida em que, para 

uma mulher, o Um não é. O Um não é: significa que o Um não é dela. Ela pode 

ser a Outra, mas ela não é o Um (ou a Uma). Portanto, no que lhe diz respeito, o 

Um não é. Então, compreende-se bem nisto tudo que, se somos convencidos que 

Deus não é e que o Um do nome do pai, por conseguinte, também não é, trata-se 

de uma ficção masculina. O Um é a pretensão masculina de ser o Um. O Um 

mede os lugares, as posições e as disposições. Para o Um do nome do pai, a 

mulher é o processo deste ne-pas être21. Ela é o processo deste ne-pas être que 

constitui todo o ser do Um, de certa maneira. Deste ponto de vista, o ne-pas être 

do Um é o que constitui todo o ser do Um, mas, por outro lado, uma inversão 

radical da inteira teoria tradicional aparente. Vê-se bem que é a mulher que 

pronuncia que o homem está na guisa do ne-pas être do Um que ele pretende 

ser. Vê-se que é ela quem pronuncia o ser e não o inverso. Ela o pronuncia 

conforme um ato, conforme o processo de desafiar o ato pela impossibilidade 

espacial de onde ela se encontra a (se) manter verdadeiramente em um único 

lugar. Por conseguinte, afirmarei que a mulher é por ela-mesma a prova 

terrestre que Deus não existe, que Deus não precisa existir, mais precisamente. 

Se uma mulher existe, Deus não precisa existir. No fundo, cabe olhar uma 

mulher – olhar não coisa simples. Cabe olhar uma mulher para ficar logo 

convencido que de Deus é possível abrir mão. Eis porque em sociedades 

tradicionais esconde-se as mulheres. O assunto é bem mais grave que um vulgar 

ciúme sexual. Se for um simples ciúme sexual, há muito tempo que teria sido 

desprezado, reduzido, etc. Trata-se de um assunto bem mais grave. A tradição 

sabe que para manter em vida a todo custo um deus, enquanto que sua 

tendência espontânea é de fazer morrer deus, é preciso absolutamente tornar as 

mulheres invisíveis. Portanto, o processo feminino é um processo ateu. O 

processo ativo de existência, completamente independente de saber se a mulher 

acredita ela mesma ou não em deus, é um processo ateu. E isto fez que elas 

sempre gerassem dúvidas, e as gerassem naturalmente, contra a tradição ela 

                                                           
21 NdT. Embora teria sido conveniente traduzir o sintagma ce ne-pas être como “este não-ser”, o 
sentido denotado seria o não-ser, o que em francês se disse simplesmente “non-être”. Para 
seguir o argumento pela (onto)lógica paraconsistente de Badiou é necessário entender o 
seguinte sentido: este (ou esta, pois trata-se da mulher) é, na verdade, “não-ser-ser”, um 
neologismo bárbaro a evitar e que nos  parece justificar a manutenção do francês no texto.  
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mesma. Elas sempre eram a dúvida da tradição. Tinha-se que escondê-las! Não 

se pode mostrá-las! O que é possível fazer delas? Afinal, é preciso que as 

tenham, mas a tradição poderia abrir mão das mulheres se assim pudesse. Mas 

não o consegue, pois deve-se reproduzir a espécie. Vejam bem. Faz-se em torno 

disso uma confusão inacreditável. E por que? Porque há uma inocência ateia na 

existência feminina. Acredito nisto profundamente.  

Repito: não é porque houve místicas e crentes que as religiões foram 

defendidas pelas mulheres – o que seria uma negação do que estou anunciando 

aqui. Eu o afirmo no nível das estruturas finas e essenciais no qual a derrota do 

Um tem um papel decisivo. No fim dos tempos, poderíamos dizer de um ponto 

de vista arquetípico, o Um é um esquema da existência de Deus. No fundo, uma 

mulher, para apoiar este processo ateu – inconsciente naturalmente, isto é 

fundamental –, tem sempre que se dispor de outro termo que desunifica o 

primeiro, assim que um termo arrisca de lhe fixar no Um. Passa-se então entre 

dois. Não é que uma mulher seja dupla ou dúplice, o que é uma interpretação 

tradicional. O fato que lhes digo, tem sido observado há muito tempo, pois há 

muito tempo que os homens observam as mulheres. Vocês sabem que é uma das 

suas ocupações principais, inclusive desde a pré-história. Eles com certeza 

viram este entre-dois, mesmo o tenham denominado diferentemente. 

A versão mitológica que eles deram é que toda mulher é dúplice. “Muitas 

vezes a mulher varia, muito tolo é quem nella fia”, canta Verdi, após Hugo22. 

Mas isto é a versão tradicional daquilo que na mulher faz objeção à tradição 

desde sempre. A saber que, na aparência absoluta e constrangida da submissão, 

ela está sempre a derrotar o Um de qual a tradição se prevalece, atestando que é 

possível viver sem. Esta é a forma mínima do juízo carregado por elas na sua 

domesticidade retraída, no segredo de suas entrevistas próprias, juízo que as 

mulheres afirmam sobre os homens nas sociedades tradicionais, a saber, que os 

homens são crianças. Este juízo latente, formulado ou não, é simplesmente a 

constatação que é possível viver sem esta história do Um. É possível viver sem 

esta história! Portanto, não é que a mulher seja dúplice, conforme a versão dada 

                                                           
22 « Souvent femme varie, bien fol est ce qui s'y fait ». Tradução francesa (não literal) da aria La 
Donna è Mobile da ópera Rigoletto de Giuseppe VERDI (1851), embora a fonte da expressão, 
conforme Victor HUGO que a utilizou no drama Le Roi s’amuse, teria sido o rei francês François 
I. Verdi tomou emprestado alguns versos deste poema de Hugo para compor a aria, mas a 
tradução francesa mantém a versão original de Hugo. Para manter a coerência do texto de 
Badiou, traduzimos literalmente a versão francesa.  



186 |Validações: Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

 

 

pela tradição, mas que assim que se pretende encaminhar uma mulher a seu 

lugar, ela passará além do Um pelo entre-dois deste lugar e de seu duplo. Ou do 

seu dublê! A potência feminina é sempre a capacidade de criar um duplo do Um 

nela imposto e finalmente de passar entre os dois. É possível dizer que uma 

mulher é sempre a criação de um duplo que destitui o Um enquanto afirma, 

gloriosamente se precisar, seu não-ser. Então eu definiria a feminilidade como a 

superação do Um a título de um passe do entre-dois. 

Uma vez armado com esta definição, volta-se à questão do 

contemporâneo. Se aceitarem a definição provisória do feminino histórico, 

verão que nós a buscamos na tradição, mas nós a buscamos na tradição como 

fator originariamente antitradicional interno à tradição ela mesma, renomeada 

na tradição em decorrência desta hostilidade. Portanto, a misoginia da tradição 

é uma misoginia fundada. Eis a minha tese. Enquanto estiverem presos à defesa 

da tradição, vocês terão perfeitamente razão de desconfiar das mulheres, porque 

elas não estão aptas a se submeteram à soberania do Um. E isto porque àquilo 

ao qual elas estão aptas é o de sempre criar um duplo e criar um passe entre dois 

possíveis e a comprovar pela existência deste passe que é possível renunciar ao 

Um. Portanto, a misoginia feminina interna à tradição é apenas a defesa da 

tradição ela mesma, não é? Isto pelo menos fica bem claro. 

Eu falarei uma palavra quanto à minha convicção sobre o 

contemporâneo. O que penso é que uma pressão muito forte se exerce para 

restituir a figura feminina na direção de uma unificação, de uma unidade. O 

capitalismo contemporâneo demanda e mesmo exige que as mulheres assumam 

a nova forma do Um que o capitalismo quer ver substituindo o velho Um do 

poder simbólico. A saber, o Um do individualismo, consumista e competitivo. 

Na verdade, os filhos, os machos, propõem do individualismo uma versão fraca, 

adolescente, lúdica, sem leis e possivelmente reduzida à pilhagem superficial. 

Pediremos à filha-mulher de propor um individualismo competitivo e 

consumista versão dura, madura, séria, legal e punitiva. Eis porque existe hoje 

um feminismo burguês e dominador contra o qual é preciso testemunhar. 

Houve um período glorioso do feminismo, em que era vinculado 

intrinsecamente às potências da emancipação. Hoje, vemos bem que o 

feminismo é também uma potencial doutrina das piores reacionárias. É 

perfeitamente simbólico que o partido de extrema direita seja, na França, 
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dirigido por uma mulher. Isto começou com Thatcher, quando a dama de ferro 

se tornou uma das maiores figuras política contemporânea.  Penso que isto tem 

razões profundas. A reivindicação do feminismo burguês e dominador, 

denominamo-lo assim, não é absolutamente o de criar um outro mundo. 

Absolutamente não é uma reivindicação a conduzir a uma emancipação! É de 

entregar o mundo tal que como ele é à potência das mulheres. É completamente 

outra coisa! Este feminismo exige que as mulheres sejam juízas, generais das 

forças armadas, ou banqueiras, presidentes-diretoras de empresas, ministras e 

presidentas, sem que tenhamos podido observar, até hoje, a menor melhoria – 

bem ao contrário – do conjunto do exercício destas funções perante as 

populações em geral. Mesmo para as mulheres que não são nada disto tudo, isto 

é, que não são generais, nem banqueiras, presidentas-diretoras, deputadas, isto 

é, quase todas as mulheres, a norma de igualdade das mulheres e dos seus 

valores sociais é tal que as mulheres possam ser tudo isto.  

Nesta direção, pronunciamos a sentença! As mulheres são consideradas 

como um exército de reserva do capitalismo triunfante, ao qual ele pode 

recorrer. Portanto, as mulheres alinhadas sob esta visão das coisas, que se 

regozijam irrefletidamente ao ver as alavancas do capitalismo serem umas após 

as outras manipuladas por mulheres, estas mulheres abandonam obviamente o 

processo que cria outra coisa que o Um e que cria o passe do Dois. Na verdade, a 

mulher, uma mulher, se torna o modelo do novo Um, aquele que se mantem 

com vigor e insolência perante o mercado concorrencial de qual é ambos 

servente e manipuladora. Digamos o seguinte: uma mulher contemporânea será 

o emblema do novo Um erguido nas ruinas do nome do pai, que era o velho 

nome do velho Um. De repente, três das figuras antigas do feminino sumirão, 

porque elas eram todas ordenadas em torno da manutenção do nome do pai. A 

sedução perigosa, a dádiva amorosa e a mística sublime não têm mais razão de 

ser.  

Naturalmente, a mulher Una, chamemo-la assim, a « mulher-Una », ela 

desejará naturalmente ser sedutora. Ela reterá isto por que a sedução é uma 

arma capital na concorrência. Como se sabe hoje, as banqueiras e as presidentas 

se vangloriam por permanecerem mulheres, no sentido precisamente da 

sedutora. Mas aí a sedução muda de sentido. Ela não é mais o duplo ou o perigo 

da conjugalidade. Ela está ao serviço do poder. Eis porque a sedução não deve ir 
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com o abandono amoroso, que é uma fraqueza e uma alienação. A mulher Una 

está livre. Ela é uma lutadora dura. Se ela criar um casal, será na base de um 

acordo com vantagens compartilhadas. O amor se torna uma forma existencial 

do contrato. Trata-se de um negócio entre outros.  

Afinal, esta mulher não tem nada a ver com o sublime místico. É o 

mínimo que possamos dizer! Ela preferirá sobretudo, e com mais eficiência, a 

manipulação das instituições reais. No fundo, a ideia é que as mulheres não 

apenas devem fazer tudo o que fazem os homens, mas que nas condições do 

capitalismo, e vista a situação subjetiva que é delas hoje, elas podem o fazer 

melhor que os homens. Elas serão mais realistas, mais implacáveis e mais 

tenazes, o que elas sempre foram no fundo próprio da existência delas. Por que? 

Justamente porque as filhas não precisam mais se tornar as mulheres que elas 

já são, enquanto que os filhos não sabem como se tornar os homens que não são 

ainda. De repente, o Um do individualismo é mais sólido nas mulheres que nos 

homens. 

Ao fazer um pouco de ficção científica novamente, é possível prever 

simplesmente o desaparecimento do sexo masculino. Caberia congelar o 

esperma de algumas dezenas de milhões de homens, o que representaria bilhões 

de possibilidades genéticas. Teríamos esperma durante séculos. A reprodução 

seria garantida pela inseminação artificial. Poder-se-ia exterminar todos os 

machos e como se passa nas abelhas e nas formigas, a humanidade seria apenas 

composta de fêmeas que fariam tudo muito bem. Não se vê hoje que haveria 

algo que elas não fariam muito bem, sendo entendido que a ordem simbólica 

seria mínima, reduzida à quase nada e seria apenas aquela exigida pela situação 

real do capital. É claro que hoje a questão da reprodução da espécie humana e 

da filiação é uma questão central.  

Quero terminar com algumas palavras de esperança mesmo assim. 

Chegado finalmente a este ponto, é possível exigir que todas as sociedades 

capitalistas contemporâneas deem conta deste problema que criaram. Eis 

minha visão das coisas, que é evidentemente um problema difícil e obscuro 

realmente. É provavelmente um abalo da consistência e da configuração da 

espécie humana porventura sem precedente. Porque o que nós denominamos 

como as figuras tradicionais fora bem além da existência de algumas sociedades 

reacionárias. Eis o que tentei vos fazer sentir.  
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Era verdadeiramente na abundância da organização simbólica e real da 

sexuação onde a mulher estava, na realidade, em um papel de subversão oficial. 

Então, a subversão oficial era imediatamente dialética, isto é, ela não estava na 

regra do jogo, mas a desmascarava. Ela a transfere em diagonal e ao mesmo 

tempo ela deve ser mantida pelos meios disponíveis em um lugar, pois é o 

deslocamento que a constitui. Tem-se uma figura cuja morte eu reconheço. Mas 

a figura que nos é permitida atualmente, não esperamos que seja uma 

emancipadora. Não sendo para as mulheres, ela não é para a humanidade 

inteira. Ela é uma figura para registrar a possibilidade de um novo Um do qual, 

por um tipo de reversão da situação primitiva, as mulheres seriam 

principalmente portadoras.  

O que penso é que é preciso aceitar o fim das figuras tradicionais. Isto é 

certo.  Não se voltará às figuras tradicionais. É preciso encontrar os recursos 

para rejeitar a figura da mulher-Una como exército de reserva do capital. Não se 

deve se deixar ser recrutado na luta contra as figuras tradicionais para que 

vença aquilo que é o que vem, e o que tem e terá força, a saber, a mulher-Una 

como emblema de um novo Um, o Um do individualismo do qual o capital 

precisa que esteja constantemente em consolidação. Pois é possível, também 

por outras razões, que ele se encontre precário e ameaçado.  

Por certo isto significa que se faz necessário que as mulheres se misturem 

ativamente ao pensamento. Voilà! É preciso que as mulheres se tornem em 

grande escala as criadoras de arte, do pensamento, da matemática, da poesia, do 

teatro. É preciso que elas reencontrem o gênio para desafiar o Um da 

simbolização primordial e não na figura do poder que lhes está sendo proposta 

hoje. Diz-se às mulheres: subam ao poder! Veremos O que? Nada. Não se vê 

nada. Vê-se simplesmente que elas terão se elevado ao poder de fato e que elas 

podem continuar, que pode durar ainda muito tempo, que isto pode ocupar 

séculos inteiros. Durante este tempo, teremos finalmente e em definitivo 

obtidos o espetáculo lastimável da miséria masculina generalizada. Não será 

gloriosa. Não acreditamos. Não será gloriosa. Terá realmente que estar bem 

acima das contingências para considerar que seja uma vingança das mulheres e 

que os homens bem a mereceu. Lhes asseguro. Será na realidade uma figura de 

alienação terrível, renovada e cuja compacidade dá medo. 
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A questão é: o que seria uma mulher que é genial na matemática ou na 

física, uma mulher artista, musicista, pintora, poeta, uma mulher dirigente na 

política da emancipação, uma mulher que na relação amorosa é corresponsável 

da ação e do pensamento, e não mais uma divindade obscura como ela estava no 

romantismo? O que é uma mulher filósofa? Voilà. Estas questões estão em 

trabalho. Não quero desenvolver aqui os índices que os constituem. Preciso que 

as mulheres virem as costas àquilo que lhes está sendo proposto. É uma 

emboscada, uma emboscada horrível. Por que os modelos que serão 

apresentados serão todos baseados na figura da mulher selvagem, selvagemente 

concorrencial, a mulher do poder. A mulher do poder, isto é, a figura do novo 

Um. Não mais o poder dos patriarcas, dos profetas, dos velhos barbudos! Um 

poder elegante, em terninho, cachecol perfumado e que se verá na televisão 

como todas as velhas peles americanas que vemos.  Isto será horrível!   

Porém, há um ponto sobre o qual quero voltar. Acredito que tudo isto 

passe, vocês podem ver do ponto de vista da lógica geral daquilo que eu lhes 

falei, por um reaparecimento, uma reinvenção da jovem filha. Pois é preciso que 

isto chegue no limite da retroação da mulher madura integrada ao sistema 

capitalista até a adolescência e à infância das filhas. Portanto, acredito muito na 

aparição, na invenção de uma nova moça. Não mais a jovem filha de outrora 

naturalmente prometida ao casamento! Isto já era. Mas uma nova jovem filha 

cuja proposta é a de se tornar a nova mulher. Ela se proporá como tarefa a nova 

mulher. Ela não será a mulher-Una que a ordem capitalista está propondo hoje, 

uma mulher que determinará os homens a se associar plenamente aos novos 

efeitos de uma figura não opressora do Um, uma figura do Um que é frustrada 

do interior dela mesma, de certa maneira. Uma jovem filha desconhecida que 

está forçosamente no processo de se tornar-se em um lugar. Ela está num 

processo de devir, de se tornar-se, tenho certeza! Então evidentemente, esta 

jovem mulher será também a portadora do vazio definitivo de todos os lugares 

pela razão que eu lhes disse antes. Ela existirá, esta jovem filha, de tal maneira 

que, como todo mundo a olhará, Deus desaparecerá. Ele partirá em fumaça. 

Dir-se-á, como o fez Paul Valéry em um poema lindo, diante do céu vazio de 

todo lugar: “Belo céu, vero céu, vê como eu mudo!”23  

                                                           
23 VALERY, Paul. “Cimetéria marinha”, tradução de Darcy Damasceno e Roberto Alvim. 
http://www.culturapara.art.br/opoema/paulvalery/poema_db.html 
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THO, Tzuchien, « Le Concept de modèle : quarente ans plus tarde.   
Un entretien avec Alain Badiou. » 
1Nota do entrevistador: Entrevista conduzida em 7 de junho de 2007 na L’École 
Normale Supérieure, 29 Rue D’Ulm. A entrevista foi conduzida e traduzida por 
Tzuchien Tho. As questões foram preparadas por Zachary Luke Fraser e Tzuchien 
Tho. O entrevistador expressou agradecimentos a Bruno Besana e Oliver Feltham por 
ajudarem com a tradução e por apontarem para passagens-chave, e a Alain Badiou 
por sua energia e generosidade. 
A tradução para a língua inglesa desta entrevista foi publicada por Tzuchien Tho no 
livro Alain Badiou, The Concept of Model: An Introduction to Materialist 
Epistemology of Mathematics. Edited and translated by Zachary Luke Fraser and 
Tzuchien Tho. Melbourne, Australia: Re-press, 2007, pp. 79-104 (Conforme os termos 
de Open Access.) 
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Tzuchien Tho – Talvez possamos começar com algumas questões biográficas. 

No prefácio do livro, escrito pelo coletivo Théorie, os editores observaram que 

seu texto permanecia um tanto “teoriticista” (théoriticiste). É uma crítica que é 

um pouco difícil de entender fora da situação do maio de 68. Cito: 

 
Ainda hoje os tons algo ‘teoreticistas’ do texto soam como remontando a 
uma conjuntura passada. A luta, mesmo quando ideológica, exige um estilo 
completamente diferente de trabalho e uma combatividade tanto lúcida 
quanto correta [juste]. Não é mais uma questão de mirar um alvo sem 
atingi-lo (CM 3). 

 

Como você vê esse juízo hoje? A questão do “teoreticismo” ainda mantém a 

mesma importância na relação entre política e filosofia que tinha naqueles 

anos? 

Alain Badiou – O Conceito de Modelo foi uma conferência feita… em maio de 

68 (risos). Portanto é bastante particular. A publicação veio em 1969. Os anos 

de 68 até 69 foram talvez os mais ativistas, os mais militantes, os mais 

revolucionários dos últimos cinquenta anos da história francesa. De minha 

parte, eu estava completamente envolvido durante esse período. Assim, nosso 

problema era acerca daquilo que era imediatamente militante, com organização, 

com intervenções em fábricas, com intervenções em projetos de moradia. 

Claramente O Conceito de Modelo era algo bastante teórico, bastante abstrato, 

etc. O juízo foi, portanto, um juízo da época, um juízo de 1969, um juízo que foi 

feito em um período em que a acusação de “teoreticismo” era frequente, 

bastante presente, e abrangia qualquer atividade considerada teórica demais, 

formalista demais ou abstrata demais — tais como as próprias coisas que 

precederam imediatamente os anos de 66 e 67. Evidentemente, a questão do 

teoreticismo não tem a mesma importância hoje, mas eu diria que a relação 

entre filosofia e política hoje, ou a questão (sobre o papel) da teoria, têm 

novamente se tornado bastante importantes porque a situação concreta se 

tornou bastante difícil e misturada. Naqueles anos tínhamos grande esperança, 

verdadeiramente massiva, na situação. 

 

TT – Mas, durante a publicação, você estava em acordo com o juízo? 

 

AB – Absolutamente, sim. Estava totalmente em  acordo  com  o  juízo.  De fato, 
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era um juízo que tinha sido feito comigo, não contra mim. Estávamos todos em 

acordo, em 1969, sobre publicar esse juízo quando publicássemos o texto. 

Estávamos, por um lado, dizendo que era um documento importante; mas, por 

outro lado, estávamos dizendo “Mas, hoje, temos que fazer outras coisas.”. 

 

TT – Dado que o próprio curso foi dado entre abril e maio de 68, como foi? 

Quem frequentou as aulas? Como você pensa que ele foi recebido naquele 

contexto e qual foi a recepção do próprio texto nos anos que sucederam sua 

publicação? Foi usado como um manual de introdução para a lógica formal ou 

lógica dos modelos? 

 

AB – O curso foi dado na L’École Normale Supérieure na Sala Dusanne.24 Foi 

parte de um grupo de cursos, organizado por Louis Althusser, chamado “Cursos 

de Filosofia para Cientistas”. Além de meu texto, a contribuição de Althusser 

para esses cursos foi publicada e creio que dos outros cursos também.25 

 

TT – Pensei que havia apenas dois textos disponíveis, O Conceito de Modelo e o 

texto sobre história da ciência de Michel Fichant e Michel Pêcheux. 

 

AB – Na verdade, a introdução do “Cursos de Filosofia para Cientistas”, feita 

pelo próprio Althusser, também estava disponível. Em todo caso, o próprio 

curso foi um grande espaço público e intelectual. A Sala Dusanne estava lotada. 

Julia Kristeva, Philippe Sollers, muitos outros da área de Paris incluindo quase 

todos os jovens Normaliens, Étienne Balibar, Pierre Macherey, todos estavam 

inscritos. 

 

TT – Quantas pessoas cabiam na Sala? 

 

AB – Acho que naquela época Sala Dusanne não havia ainda sido transformado 

                                                           
24 Salle Dusanne fica localizado na École Normale Supérieure, no endereço n. 45, Rue D’Ulm, 
Paris, França. 
25 Dos cinco volumes planejados, apenas três foram publicados, a introdução de Althusser, Sur 
l’histoire des Sciences de Michel Fichant e Michel Pêcheux e, é claro, Le Concept de Modèle, de 
Badiou. Os dois textos que faltam são Expérience et Expérimentation e Conclusion Provisoire 
de Pierre Macherey e Étienne Balibar. Esses textos foram publicados ou foi planejado que 
fossem publicados pela editora François Maspero. 



Norman R. Madarasz (Org.)| 199 

 

 

 em uma sala de projeção como é agora, então era apenas um grande salão com 

cadeiras por toda parte, um pouco como os seminários de Lacan. Creio que 

havia talvez trezentas ou quatrocentas pessoas presentes. Havíamos planejado 

dois encontros e o primeiro foi um grande sucesso. Depois disso o segundo não 

foi feito porque houve uma greve na universidade (risos).26 O maio de 68 cortou 

o curso em dois e, assim, o contexto era complexo. Dito isso, você sabe, o livro 

foi um grande sucesso. Vendeu algo próximo de vinte mil cópias. Foi um livro 

que, mesmo durante os anos de 68 e 69, era amplamente usado, muito citado e 

frequentemente mencionado. Além disso, como você disse, era usado como 

manual e como uma introdução por um grande número de pessoas. 

 

TT – Voltando para o próprio texto, é interessante ver que muitos pensadores 

que você menciona nesse texto tiveram um papel menos importante no seu 

trabalho posterior. Se Althusser, Lacan e o Maoismo constantemente 

retornaram ao longo do seu trabalho, parece que, em contraste, não se ouve 

frequentemente você falar sobre a tradução epistemológica na veia de Gaston 

Bachelard, Georges Canguilhem e outros como eles ou, para adicionar nessa 

lista, figuras como Michel Serres, com quem você fez uma entrevista em Modèle 

et Structure.27 Além disso, qual foi o papel do trabalho de Albert Lautman e do 

grupo de Bourbaki no seu trabalho durante aqueles anos?28 

                                                           
26 No Avertissement para Le Concept de Modèle, Althusser, referindo-se à etapa II da 
apresentação de Badiou, disse que ela era “alegremente interrompida”, p.7. 
27 Modèle et Structure é um filme para a televisão dirigido por Jean Fléchet e produzido por 
Dina Dreyfus sob a série de nome Philosophie. Foi feito em associação com o Centre Nacional de 
Documentation Pédagogique em 1968. A série serviu como um dos materiais a ser estudado 
para a seção de filosofia no exame de seleção para ingresso na universidade (baccalauréat). 
Esses episódios em particular, dos três no total que compõem o filme, foram publicados em 
1968 e foram gravações de entrevista estendida entre Michel Serres e Alain Badiou. Badiou se 
refere aos muitos exemplos usados no filme em O Conceito de Modelo. Apesar de sua 
disponibilidade durante o período em que Badiou escreveu as notas para O Conceito de Modelo, 
a transcrição do filme, em sua forma original, não é mais recuperável.  
28 Nicolas Bourbaki foi um alônimo usado por um grupo de matemáticos reunido na França nos 
anos 30 e 40 que trabalhou para reorganizar toda a matemática com base na teoria dos 
conjuntos. Eles são citados por Badiou em O Conceito de Modelo. Também é interessante notar 
que o grupo de Bourbaki tem um escritório oficial na L’École Normale Supérieure. Albert 
Lautman certamente estava associado com Bourbaki, mas não como membro. Seu trabalho em 
filosofia da matemática estava preocupado com a questão da realidade e da estrutura conceitual 
da matemática. Badiou menciona seu “platonismo” na introdução de Abrégé de Métapolitique, 
junto com contemporâneos de Lautman, Jean Cavaillès e Georges Canguilhem. Tradução: 
Compêndio de Metapolítica. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. Badiou também discute a 
continuidade do seu trabalho com o de Lautman em Briefings on Existence: A short treatise on 
transitory ontology, trad. Norman Madarasz, Albany: NY, SUNY Press, 2006, p.60, tradução do 
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AB – É verdade que as referências epistemológicas foram bastante explícitas 

em O Conceito de Modelo. Penso que foi porque essas eram as referências dos 

meus anos de formação. Meus anos formativos foram bastante contraditórios. 

Por um lado, tínhamos Sartre e o Existencialismo e, por outro, tínhamos a 

matemática e o campo da epistemologia. Além disso, nesses anos da minha 

formação, Canguilhem e Bachelard eram bastante importantes, assim como 

Althusser. Ainda considero essas referências bastante importantes hoje, mesmo 

que não sejam mais explicitamente citadas. Como referências dos meus anos de 

formação, continuo a pensar em Bachelard e Canguilhem como pensadores 

franceses importantes mesmo que não cite ou mencione eles. No trabalho 

durante esses anos, o grupo de Bourbaki era extremamente importante. Foi 

onde estudei teoria dos conjuntos e matemática formal. Eu era menos 

familiarizado com Lautman porque seus textos eram praticamente impossíveis 

de encontrar. Foi só muito depois que redescobri Lautman. Ele era 

praticamente desconhecido naqueles anos porque seus textos não estavam 

publicados, ainda que uma edição de alguns de seus textos tenha aparecido nos 

anos setenta. 

 

TT – Você fala daquela que foi publicada pela editora 10/18.29 

 

AB – Sim, essa, a publicação da [editora] 10/18 apareceu nos anos setenta e 

agora há outra edição pela [editora] Vrin. 

 

TT – E Jean Cavaillès, que importância ele teve para você?30 

 

AB – Cavaillès era mais conhecido e estudado naqueles dias, mas, para ser 

honesto, Cavaillès não teve impacto sobre mim. Há desacordo significativo entre 

                                                                                                                                                                          
Court traité d’ontologie transitoire. Paris: Éditions du Seuil, 1998, traduzido para o português 
como Curto tratado de ontologia transitória. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.  
29 A editora 10/18 publicou uma coleção dos textos de Albert Lautman em 1977 sob o título 
L’Unité des sciences mathématiques et autres écrits, editada por Maurice Loi. Esse texto tem 
estado esgotado. Em 2006, uma nova edição foi publicada pela Vrin como Les mathémátiques, 
les idées et le réel physique. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 2006. 
30 Jean Cavaillès foi um filósofo da matemática ativo entre os anos 30 e 40. Muito de sua 
pesquisa envolvia axiomática, lógica matemática e história da ciência. Morto pela Gestapo em 
1944, ele é altamente estimado como uma das principais figuras da resistência francesa na 
Segunda Guerra Mundial. Badiou fala de Cavaillès em Metapolitics como um dos “filósofos 
resistentes”, Metapolitics, p.7. 



Norman R. Madarasz (Org.)| 201 

 

 

nós. Não posso realmente desenvolver esse ponto aqui, mas penso que a 

explicação da matemática, da teoria dos conjuntos, da história do formalismo e 

de sua interpretação que ofereço é muito diferente de a de Cavaillès. Considero 

ele muito inteligente, então o problema não é esse. Contudo, essas posições 

fundamentalmente diferentes não são frequentemente citadas. Com Michel 

Serres a questão é um tanto diferente. Ele é alguém que conheço pessoalmente e 

que foi meu interlocutor no filme (Modèle et Structure, 1968). Nunca fui 

realmente próximo dele e fui menos ainda nos anos subsequentes. 

 

TT – Mas, parece que houve um acordo significativo que foi desenvolvido no 

filme acerca da questão das diferenças entre modelos teóricos e estruturas. 

 

AB – Absolutamente, sobre esse ponto concordamos. Naqueles anos, ele tinha 

apenas escrito o livro grande sobre Leibniz, que foi algo que achei interessante.31 

Mas, depois os anos setenta ou oitenta, o trabalho dele foi ficando mais e mais 

removido do horizonte do meu trabalho. 

 

TT – Estou curioso sobre algo muito interessante que Serres disse no programa. 

Ele usou a palavra “fidelidade” em relação ao uso de Leibniz do termo. Parece 

haver aqui um eco com teu trabalho (posterior). Há uma conexão real? 

 

AB – Não, é uma coincidência. Na verdade, Serres desenvolveu seu trabalho de 

uma maneira totalmente diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu frequentei as 

aulas dele na École Normale quando ele estava lecionando alguns cursos sobre 

Leibniz. Eu estava me preparando para a agrégation e havia alguns textos sobre 

Leibniz que eu estava estudando. Tinha grande estima por ele. 

 

TT – Você fala hoje sobre a orientação do pensamento.32 Como você orientou as 

relações entre matemática, ontologia e lógica naqueles anos? Parece que refletir 

                                                           
31 SERRES, Michel, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, 2 vols., Paris, Presses 
Universitaires de France, 1968. 
32 Esse foi o assunto do seminário de Badiou na École Normale Supérieure durante o ano 
acadêmico de 2006 até 2007, intitulado Comment s’orienter dans l’existence? O título brinca 
com um texto de 1785 por Immanuel Kant, “Que significa orientar-se no pensamento?” (1786). 
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sobre a relação entre matemática e lógica tem sido central para seu trabalho 

desde então. Você escreve que: 

 
O critério mais certo leva a dizer que um axioma é lógico se é válido para 
toda estrutura, e matemático se não for assim. Um axioma matemático, 
válido apenas em estruturas particulares, marca sua identidade formal ao 
barrar outros através de seus poderes semânticos. A lógica, refletida 
semanticamente, é o sistema do estrutural como tal; a matemática, como 
Bourbaki diz, é a teoria da espécie da estrutura (CM 35). 

 

Ao usar uma distinção que aparece um pouco depois, axiomas matemáticos são 

decisões ontológicas sobre múltiplos puros. Por outro lado, a lógica é aquilo que 

envolve existências ou aparências.33 A distinção original que você faz entre 

lógica e matemática é algo que antecipa as posições ontológicas que você 

apresenta em O Ser e o Acontecimento? Se alguém sustenta que a distinção 

entre lógica e matemática é a distinção entre existência e ser, como podemos 

nos orientar vis-a-vis a relação entre o global e o local em O Conceito de 

Modelo? Lembro também que, em Briefings on Existence, você arguiu que essa 

distinção precisa não é suficiente para nos liberar de uma determinação 

linguística.34 

 

AB – Penso que a resposta para a relação entre lógica e matemática em O 

Conceito de Modelo foi o começo da minha reflexão sobre essas coisas. Não 

havia outro lugar para começar! Podemos dizer que a lógica era o pensamento 

do que era estrutural e a matemática era o pensamento do sistema estruturado. 

Deve-se ser capaz de fazer uma distinção entre as duas. Aqui temos algo que 

antecipa meu trabalho posterior. Ao mesmo tempo, é provável que, em meu 

desenvolvimento subsequente, essa distinção se tornou bastante insuficiente 

para mim exceto como um ponto de partida formal. A partir do momento que 

dei uma interpretação propriamente filosófica, isto é, mais do que uma 

interpretação ontológica ou fenomenológica dessa distinção, foi necessário 

                                                           
33 A distinção entre matemática e lógica é a distinção entre a ciência ou formalização do puro ser 
e da aparência, respectivamente, veja BADIOU, Alain. Logiques des mondes, Paris, Éditions du 
Seuil, 2006, pp.44-99. 
34 BADIOU, Alain. Briefings on Existence: a Short Treatise on Transitory Ontology. Translated 
and edited by Norman Madarasz. Albany NY: The State University of New York Press, 2006, 
p.112. Nessa passagem de Briefings on Existence (Breve tratado de ontologia transitória. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1998), Badiou critica diretamente a insuficiência da definição que tinha 
originalmente proposto em O Conceito de Modelo. 
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adicionar um elemento suplementar. Não era mais possível considerar essa 

(questão) somente com base em uma distinção formal. É verdade que com 

respeito à lógica e seus axiomas, a interpretação é bastante vasta, com muitos 

modelos ou muitos modelos possíveis, enquanto na matemática, com seus 

axiomas ou estruturas, temos algo muito mais específico. Mas, em última 

análise, na minha interpretação subsequente, a matemática é a ontologia do 

múltiplo puro, enquanto a lógica descreve definitivamente os mundos possíveis, 

descreve a estrutura formal de um mundo possível.35 Nós introduzimos algo 

aqui que não é mais algo entre a universalidade formal pura e a existência de 

modelos particulares, mas em vez disso algo entre uma teoria geral da 

multiplicidade e uma teoria local da multiplicidade. Parti, então, de propor uma 

teoria puramente formal para uma questão mais topológica de ser-aí e da 

localidade do ser em seu tornar-se-indeterminado. 

 

TT – Houve uma inversão na sua formulação da distinção? Parece que a 

matemática se tornou algo que carrega menos especificidade, enquanto ser-aí se 

tornou conectado com a lógica em vez da matemática. 

 

AB – É preciso ser cuidadoso. Em O Conceito de Modelo, onde o critério era 

formal, a questão estava correlacionada com o quantificador universal.36 Aqui, 

se dissermos, “para todo x, algo”, então isso era lógico se a proposição e o 

quantificador universal eram válidos para todo mundo possível, e matemático se 

o quantificador universal estava disponível para modelos determinados. Isso 

gera a impressão de que a lógica é muito maior e a matemática mais particular. 

A inversão consiste em, poderíamos dizer, que hoje a matemática toca o ser, 

estritamente falando, e que a lógica não toca em nada além da localização do 

ser. Mas, isso não significa que a matemática é mais estreita, porque toda 

localização no fim inclui a presença da multiplicidade pura como uma questão 

                                                           
35 Não deve ser confundido com os mundos possíveis de David Lewis, a explicação da estrutura 
de um “mundo” no coração do livro recente de Badiou, Logiques des mondes, onde, ao analisar 
o que ele chama de um “transcendental”, “objetos”, “relações”, “pontos” e “corpos” passam a 
formar a estrutura da lógica da existência. Uma explicação concentrada de um paradigma de um 
mundo pode ser encontrada em seu capítulo sobre o que ele chama de “mundos clássicos”, veja 
Logiques des mondes, pp.195-202. 
36 A lógica quantificacional continua a ser importante para Badiou. É especialmente interessante 
comparar a discussão sobre quantificação em O Conceito de Modelo e em Logique des mondes. 
Veja BADIOU, Logique des mondes, pp.191-194. 
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de localização. Agora o caso é que o critério para o local e o global não é mais o 

mesmo. Eu diria isso, em vez de postular uma simples inversão. O critério para 

o local e o global não é mais o mesmo pela razão de que, em O Conceito de 

Modelo, o critério para local e global era puramente formal; havia uma extensão 

do valor do quantificador universal. É de fato muito mais complicado do que 

isso. A questão hoje do local e do global é a localização do próprio global.37 O 

mundo é a localização do que exatamente? É a possibilidade de pensar o ser 

enquanto tal em um mundo determinado. Assim, é, na verdade, uma 

modificação da relação entre o local e o global em vez de uma inversão do papel 

da extensão do quantificador. É isso que quero dizer quando digo que essa 

delimitação não é suficiente para nos libertar de determinação linguística. É 

porque é uma delimitação que continua a funcionar de uma maneira puramente 

semântica, isto é, da maneira da interpretação do quantificador universal. 

 

TT – O tópico do formalismo tem sido há bastante tempo central em seu 

trabalho, e recentemente foi revitalizado em O Século e Logiques des mondes. O 

Século conclui com a diretiva para superar o “humanismo animal” 

[l’humanisme animal] que caracteriza nossa atual ideologia por meio de um “in-

umanismo formalizado” [in-humanisme formalisé].38 Logiques des mondes 

define o sujeito como sendo, em geral, “un formalisme porté par un corps.”.39 

Entre outras coisas, O Conceito de Modelo nos oferece uma análise estendida de 

o que é a formalização matemática, lançando luz sobre o modo como essa 

operação está completamente ligada com a relação da matemática com sua 

própria historicidade. A formalização, em O Conceito de Modelo e em outros 

textos iniciais, contudo, é entendida como uma dimensão importante de um 

                                                           
37 Entre aquilo que está em questão em Logique des mondes está seu foco na localidade. Por um 
lado, Badiou sustenta que a ciência do ser como tal é a ontologia como matemática, enquanto as 
investigações locais do ser ou dos mundos forma a “lógica” no recente texto. Essa distinção se 
mostra difícil e frequentemente confusa. Para aumentar a confusão, em textos iniciais, incluindo 
O Conceito de Modelo, Badiou faz uma distinção clara entre matemática e lógica de modo 
inteiramente diferente. Aqui Badiou esclarece e distingue sua abordagem inicial de sua 
abordagem posterior com uma explicação da maneira pela qual o global e local são eles mesmos 
reconhecidos. Para uma explicação do global e do local em O Ser e o Evento, veja as meditações 
sete e oito, pp.81-103. Para uma explicação recente da distinção entre lógica e matemática, veja 
o capítulo oito de Briefings on Existence, pp.107-113. Para uma explicação do global e do local 
em Logiques des mondes, veja o livro III, seções um e três, pp.211-244, pp.257-282. 
38 BADIOU, Alain, O Século. São Paulo: Editora Ideias e Letras. 2009 [2005]. 
39 Isto é, “Um formalismo carregado por um corpo”, Logiques des mondes, p.593. 
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processo a-subjetivo que é a matemática, enquanto o conceito posteriormente 

reaparece como uma dimensão do próprio sujeito. 

Minhas questões aqui são bastante gerais. Primeiro: o que mudou em seu 

entendimento do sujeito e do formalismo, tal que eles deixaram de ser 

mutuamente excludentes e se tornaram implicados um no outro? Segundo: o 

quanto podemos generalizar as teses chave de O Conceito de Modelo sobre o 

formalismo — elas são específicas para a matemática, ou elas podem ser 

aplicadas em outras modalidades do formalismo subjetivo discutido em seu 

trabalho recente? Quais são as diferenças essenciais entre, digamos, os 

formalismos matemático, artístico e político? 

 

AB – Essa é uma questão muito justa, muito boa. Penso que você colocou uma 

questão central. Essa é a questão da relação entre o formalismo, isto é, a forma, 

e a teoria do sujeito.40 Está claro que na primeira parte do meu trabalho, a 

orientação geral era uma de separação, de delimitação, entre o formalismo, 

considerado como uma atividade completamente objetiva, talvez até como a 

própria objetividade, e o sujeito, que interpretei, naqueles dias, um pouco como 

Althusser, isto é, um dado ideológico (penso isso porque eu era ainda um 

althusseriano naquele tempo, mesmo que depois ele tenha falado sobre o sujeito 

como interpelação ideológica). Penso que naquele período eu estava me 

libertando de Sartre, do existencialismo e da fenomenologia, mas infelizmente 

não era um esforço focado ou deliberado e, assim, o sujeito foi rejeitado como 

ideologia. Isso me levou a uma crítica a Lacan que vemos em “Marque et 

Manque”, um artigo publicado por volta do mesmo período, onde disse que a 

tese da sutura é uma tese que não permite que expliquemos o formalismo 

matemático, que considerei como principalmente não-subjetivo. Isso significa 

dizer que o formalismo matemático não é suturado nem sujeito mas, de fato, 

não-subjetivo.41 Aqui eu estava em um ponto de partida preliminar. Eu diria que 

o que me seduziu primeiro em minha educação matemática foi o não-subjetivo, 

                                                           
40 Badiou desenvolve a relação entre forma e formalismo em O Ser e o Evento especialmente 
com respeito a sua noção de subjetividade na meditação vinte e dois, “A forma-múltipla da 
intervenção”, O Ser e o Evento, pp. 223-231. 
41 BADIOU, “Marque et Manque : à propos du Zéro”, Cahiers pour l’analyse : la formalisation. 
Volume 10 Hivers 1969, pp. 150-173. Disponível em francês em: 
https://www.lacanterafreudiana.com.ar/4.3.10%20%20Cahiers%20pour%20lanalyse-Nro-
10%20%20FR.pdf. 
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o tornar possível de uma capacidade de pensar fora de toda intencionalidade e 

subjetividade. Reconsiderei esse ponto quando entendi que, mesmo que não 

seja correto considerar o formalismo algo constituído como subjetividade 

intencional, era necessário tomar e manter alguns aspectos da subjetividade nos 

elementos do próprio formalismo. Não digo isso por razões políticas, mas 

permaneço convencido de que toda filosofia que elimina a categoria do sujeito 

se torna incapaz de servir a um processo político. Isso não significa dizer que 

um sujeito deve ser identificado de partida como a classe trabalhadora ou algo 

do tipo. Certamente, há subjetividade na política e há subjetividade na arte e há 

subjetividade no amor e há subjetividade na própria ciência. Sendo assim, tentei 

repensar completamente a relação entre a formalização e a subjetividade. 

Para responder à primeira pergunta, tentei recomeçar, como sempre se 

deve, com o tema da separação, radicalmente e absolutamente. A partir de 

Théorie du Sujet e ao longo dos anos oitenta, comecei novamente a re-entrelaçar 

esses termos de um modo diferente.42 Mas, isso não é dizer que abandonei a 

primazia da formalização porque ela permanecia um pensamento. Considerei 

necessário re-entrelaçar esse formalismo com a figura do sujeito. Mas, a partir 

daí, o que conservo da separação ou o que ainda mantenho da separação? Penso 

que a separação que mantenho é a ideia que a relação entre o sujeito e o 

formalismo está do lado do formalismo e não do lado do sujeito. No exame 

rigoroso da formalização, pode-se descartar o sujeito ou situá-lo, em último 

caso, como um efeito e não como uma causa. Assim, finalmente, um 

acontecimento é aquilo que torna possível um novo formalismo para tal relação. 

O sujeito será o sujeito do formalismo ou com respeito a essa formalização. 

Onde há um efeito de punção em uma estrutura subjacente particular, o sujeito 

será definido como um novo processo de formalização. É um pouco bagunçado, 

mas aí está a resposta. Se desejamos pensar o sujeito, devemos começar por 

pensar através da formalização. 

Sobre o segundo ponto, formalização, em sua essência, não é apenas 

matemática ou lógica. Enquanto a formalização matemática e lógica é um 

paradigma para a formalização, a formalização não é idêntica a isso. A questão 

de saber o que é, ou como se deve analisar a formalização da formalização 

artística ou política se resume à questão de analisar essas próprias sequências. 
                                                           
42 BADIOU, Alain, Théorie du sujet, Paris, Éditions du Seuil, 1982. 
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Se temos um acontecimento que torna possível uma nova formalização, 

devemos estudar essa possibilidade de formalização por si mesma. Aí, os 

princípios da formalização, mesmo que eles possam ser comparáveis ou 

analisáveis com a matemática, não seriam idênticos. Definitivamente, o estudo 

de tipos diferentes de procedimentos genéricos é verdadeiramente o estudo de 

tipos diferentes de formalização. Você sabe, como descrevi em Logiques des 

mondes, se vamos começar um estudo de uma formalização particular, seria 

necessário retornar à posição da diferença entre a formalização e o enunciado 

acontecimental, os desafios estão sempre aí.43 Bem, o que segue disso são as 

investigações particulares ao processo. Assim, o esquema geral é que todo 

acontecimento é uma abertura para uma nova possibilidade de formalização, 

levada adiante por um novo corpo. Esse novo corpo sempre sustenta a 

formalização com respeito às articulações formais.44 Isso é mantido para cada 

procedimento de verdade, e o estudo de formalizações particulares será o estudo 

de um mundo regional. 

 

TT – Como bem se sabe, a matemática sempre teve um lugar privilegiado no 

seu pensamento, desde seus trabalhos publicados mais iniciais até o mais 

recente. Além desse interesse um tanto geral em matemática, contudo, a teoria 

dos modelos — o tópico do seu primeiro livro — parece se destacar como tendo 

extrema importância. De O Conceito de Modelo para O Ser e o Acontecimento, 

muitos dos matemáticos canônicos no seu trabalho foram aqueles cujos maiores 

avanços têm sido na teoria dos modelos — Kurt Gödel e Paul Cohen saltam a 

mente aqui. 

No trabalho desses matemáticos, vemos a teoria dos modelos empregada 

de uma maneira que atinge uma profunda ressonância com vários dos seus 

próprios escritos; eles combinam, de uma maneira quase paradoxal, um exame 

atento dos efeitos da formalização com um tipo de platonismo subjacente que 

busca localizar os pontos precisos onde uma teoria formalizada dada transcende 

a si mesma, ou se abre para um ponto de indecidibilidade. Digo que essa 

combinação parece paradoxal porque encontramos, muitas vezes juntos nos 

                                                           
43 Badiou discute a relação entre formalização, sujeitos e os tipos de verdades em 
pronunciamentos acontecimentais em Logique des mondes. Uma apresentação esquemática é 
dada no livro I, seção 8, pp.81-87. 
44 Uma teoria dos corpos é desenvolvida no livro sete de Logiques des mondes, pp.471-526. 



208 |Validações: Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

 

 

mesmos textos, um compromisso com a identidade ou imanência (formalística) 

do pensamento matemático e seu modo de expressão, mas também a 

apropriação da ideia platônica de que a realidade acessada pelo pensamento 

matemático transcende seu modo de expressão. Sem a primeira convicção, não 

se poderia tomar seriamente, digamos, um modelo enumerável como 

oferecendo uma interpretação genuína dos axiomas da teoria dos conjuntos, 

mesmo que o teorema de Löwenheim nos prove que tal intepretação é possível 

(Paul Bernays desconsiderou a importância dos achados de Cohen ao longo 

dessas linhas.45). Sem a última convicção, nem Cohen nem Gödel teriam base 

para ver muitos de seus resultados (os teoremas de incompletude, a 

independência da hipótese do contínuo, etc.) como qualquer indicação das 

limitações do pensamento matemático. 

Minha pergunta é: qual exatamente é a importância da teoria dos 

modelos no contexto do seu entendimento geral da matemática? Há uma 

conexão entre suas teses iniciais sobre teoria dos modelos e o platonismo 

formalístico que você esposa em seus trabalhos posteriores (notavelmente em 

Breve Tratado de ontologia transitória)? 

 

AB – Evidentemente, o conceito de modelo é absolutamente central porque é o 

coração do que se segue da formalização. O fato de que comecei com o conceito 

de modelo não é uma coincidência. Deu certo porque, na base, um modelo é um 

conceito que investiguei em uma tentativa de me focar naquilo que se poderia 

chamar de dialética da formalização. Chamo-a de dialética da formalização 

devido ao fato de que cada criação do pensamento é na realidade uma criação de 

uma nova formalização e ao mesmo tempo essa nova formalização estabelece 

uma relação ou toma parte em uma interação com a particularidade daquilo que 

estamos tentando expressar. Nesse caso, determinamos a formalização como 

uma universalidade, mas é em último caso uma particularidade que carrega 

universalidade no modelo. Porque, na base, podemos dizer que, ainda que 

tomemos, por exemplo, uma pintura de Pablo Picasso, isto é, se estamos falando 

de uma pintura cubista de Picasso ou de Georges Braque em 1913, encontramos 

                                                           
45 Veja Paul Bernays, “O que alguns resultados recentes na teoria dos conjuntos sugerem?”, in 
LAKATOS, Imre (ed.), Problems in the Philosophy of Mathematics, Amsterdam, North Holland 
Publishing Company, 1967, p.82. 
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a criação de uma possibilidade de um novo tipo de formalização pictórica.46 Isto 

significa dizer, ela torna possível um modo de formalizar no espaço da pintura 

algo que era anteriormente inaceitável. Por outro lado, ela se realiza em um 

contexto particular, com respeito aos materiais usados ou aos tipos de 

referências culturais que tornam a pintura uma pintura particular. É um 

modelo. O trabalho de Picasso é um modelo dessa possibilidade de 

formalização. Não é que a formalização seja obtida abstratamente do ar. Em vez 

disso, é algo que foi realizado em um momento e um local particulares. E assim 

o modelo, desde minhas reflexões mais iniciais, tem sido algo que assume a 

particularidade ou a singularidade de uma região do ser ou de um mundo, e ao 

mesmo tempo, faz surgir a universalidade de uma nova formalização possível. É 

por isso que é efetivamente um conceito que descreve a dialética da 

formalização. Isso significa dizer que é uma dialética do procedimento da 

verdade como tal. 

Está inteiramente situado, portanto, naquilo que algumas vezes pode ser 

chamado “situações” e outras vezes “mundos” e, ao mesmo tempo, transcende 

sua situação porque propõe um novo tipo de formalização que tem o poder de 

ser invocada na história que se segue. Assim, se retornarmos à dimensão da 

matemática, veremos que nos foi dado completamente despida, pode-se dizer, 

uma particularidade com a menor particularidade possível. Logo, enquanto a 

matemática é uma particularidade tal como tudo mais, a matemática será aquilo 

que não é menos particular ou que carrega consigo o mínimo de particularidade. 

 

TT – Certo, como você disse na palestra Marcel Duchamp, a particularidade 

menos particular.47 

 

AB – Exato.  Assim, o  que  podemos  ver  aqui  é  que  o   modelo  é  aquilo   que 

                                                           
46 Em sua longa introdução para Logiques des mondes, Badiou toma Deux chevaux traînant un 
cheval tué (1929) e Homme tenant deux cheveaux (1939) de Picasso como exemplos artísticos 
de tratamentos lógicos de procedimentos de verdade em mundos. Nesse contexto, ele relaciona 
esses trabalhos com as pinturas de cavalos pré-históricas em grutas em Chauvet-Pont-d’Arc, 
Ardèche, veja Logiques des mondes, pp.25-29. 
47 Badiou usou essa expressão durante uma palestra sobre o trabalho de Marcel Duchamp na 

L’École Normale Supérieure, em 3 de março de 2007, na série de seminários do Centre 

Internationale d’Etude de la Philosophie Française Contemporaine (CIEPFC). Veja capítulo ٦ 

do presente livro, “Sobre Marcel Duchamp”.  
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permite o estudo, por um lado, do poder da formalização, mas também, por 

outro lado, que em seus limites, torna-se aquilo que nos permite chegar em um 

ponto dialético, o ponto mais concentrado. Esses são os pontos específicos ou 

alguns tempos nos quais o poder infinito da formalização e suas limitações são 

irredutíveis e apresentam um ponto de indecidibilidade distinto dos outros. 

Assim, o que me interessa em particular é algo que na verdade apoia meu 

platonismo peculiar. Devo dizer que o platonismo, no fim, é o conhecimento da 

idealidade. Mas, esse também é o conhecimento de que temos acesso à 

idealidade somente através daquilo que participa na idealidade. O grande 

problema do platonismo não é realmente a distinção entre o inteligível e o 

sensível, mas o entendimento de que as coisas sensíveis participam do 

inteligível. O que me interessa em Platão é a participação e aquilo que de outro 

modo seria muito obscuro se torna muito claro. É central notar que, no fim, as 

verdades eternas bem como as ideias não seriam nada se fossem incapazes de 

serem acessadas a partir do que é dado no sensível. Falamos sobre a ideia da 

mesa, para tomar um exemplo clássico, que não haveria a ideia de uma mesa se 

não houvesse uma mesa. Nós não teríamos ideia da ideia de mesa se não 

houvessem mesas. Poderíamos tomar outros exemplos de coisas que são em um 

nível um pouco mais tecnicamente formuladas. O modelo é, assim, aquilo que 

nos permite conceber a formalização; concebida após o fato, dado que invenções 

matemáticas não são simplesmente invenções formais, mas em vez disso uma 

invenção de modelos. É isso que nos permite acessar a formalização ou acessar a 

universalidade das coisas, que ao mesmo tempo nos permite determinar o ponto 

particular das limitações. Para colocar de modo mais direto, o modelo é aquilo 

que nos permite pensar através da participação. 

 

TT – Então parece que há uma história interessante aqui, sua história pessoal. 

Como você disse, você descobriu Lautman depois desse período, mas para 

Lautman a questão do platonismo era exatamente essa da metaxu ou 

participação.48 

                                                           
48 Veja LAUTMAN, Albert, “De la réalité inhérente aux théories mathématiques” e “Essai sur les 
notions de structure et d’existence en mathématiques” para discussões curtas, porém precisas, 
sobre a participação platônica na matemática moderna. LAUTMAN, Albert. Les mathémátiques, 
les idées et le réel physique. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2006, pp.65-69, 125-223. 
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AB – Absolutamente, isso está correto. Lautman expressa diretamente esse 

ponto. Como ele diz, em certo sentido, a matemática é o modelo da dialética; 

mas, para Platão, a matemática era uma introdução para a dialética. A 

interpretação lautmaniana se centra na dialética das ideias na história da 

matemática, para a qual nós finalmente ganhamos acesso com Gödel. 

 

TT – Então me parece que há dois lados do platonismo aqui, dos quais nós já 

falamos. Por um lado, com Gödel, nós temos um tipo de platonismo clássico ou, 

digamos, uma versão anglo-saxã; por outro lado, há algo diferente que você 

parece estar mais próximo, o platonismo de Lautman.49 

 

AB – Sim, absolutamente. Penso que enquanto o platonismo de Gödel é um 

platonismo de objetos ideais, da formalização como construção de objetos 

ideais, o platonismo de Lautman é um platonismo da participação. O que eu 

diria é que temos um platonismo que é um pouco dogmático demais contra um 

platonismo dialético (ou algo do tipo). O próprio Gödel lutou contra a tendência 

americana de empirismo e contra esse empirismo americano; ele disse, não, 

objetos matemáticos existem em si mesmos. Assim, ele mantinha um 

platonismo excessivamente idealizado contra essa tendência de empirismo. Nós, 

na França, tínhamos muito menos desse confronto com o empirismo; em vez 

disso a questão da dialética sempre foi central. Portanto, há mais 

desenvolvimento no meu trabalho acerca da matemática que se envolve em uma 

interpretação dialética do platonismo. Como tal, no coração da dialética em 

Platão está a questão da participação. Não é tanto uma distinção entre o sensível 

e o inteligível. Em vez disso, considero mais útil pensar através do problema das 

intersecções entre o sensível e o inteligível que Platão chamou de participação, 

algo que é finalmente formalmente realizado no conceito de modelo. Um 

modelo é desenvolvido a partir de um mundo particular, e participa através da 

ideia de formalização. 

                                                           
49 Sobre a discussão de Badiou acerca de sua oposição à formulação padrão anglo-analítica do 
platonismo na matemática tal como representada por Fraenkel e Bar-Hillel — um grupo onde 
Gödel frequentemente é incluído — veja Briefings on Existence, pp.88-89 (também publicado 
como “Platonism and Mathematical Ontology”, trad. e ed. por Ray Brassier e Alberto Toscano, 
Theoretical Writings, Londres, Continuum, 2002, pp.49-58). Contudo, nesse texto Badiou faz 
uma nuance em sua interpretação ao distinguir Gödel de uma expressão padrão do platonismo 
matemático. 
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TT – Em O Conceito de Modelo, você faz um ataque completo ao que chama de 

versões burguesas-epistemológicas da categoria de modelo, tanto na forma 

“vulgar” que você encontra em Claude Lévi-Strauss e outros, quanto na forma 

sofisticada que encontra em epistemologias positivistas como a de Rudolf 

Carnap. O problema que você encontra na primeira é que, ao vislumbrar a 

ciência como um confronto entre modelos formais e a realidade empírica, 

resulta em pouco mais que a importação da oposição ideológica entre 

pensamento e realidade, ou cultura e natureza, para dentro da filosofia da 

ciência; uma importação que frequentemente opera por meios cruamente 

analógicos. 

Como exemplo, você cita algumas passagens de Theory of Games and 

Economic Behaviour, de John von Neumann e Oskar Morgenstern, onde os 

autores escrevem que os modelos “precisam ser similares à realidade naqueles 

aspectos que são essenciais para a investigação em questão”, e que “similaridade 

com a realidade é necessária para tornar a operação significativa.”.50 Aqui nós 

temos uma descrição da atividade científica que resulta em pouco mais que “a 

fabricação de uma imagem plausível”, e o caráter histórico, produtivo e 

transformativo da ciência é apagado (CM 16). Você reconhece a epistemologia 

positivista como tendo um nível muito maior de rigor e fidelidade ao conceito 

lógico de modelo (i.e., o positivismo exibe uma verdadeira categoria filosófica e 

não uma mera noção ideológica), na medida em que ele inverte a imagem vulgar 

da ciência e trata o empírico como o modelo do formal, formulando um 

conjunto rigoroso de regras para a interpretação da sintaxe científica em um 

modelo empírico. 

Contudo, não se rompe seriamente com a representação burguesa da 

ciência como uma atividade de imitação, preocupada primeiramente e 

sobretudo com traçar uma correspondência entre o formal e o empírico. Uma 

vez mais a historicidade, produtividade e capacidade transformacional da 

ciência são ignoradas. Tendo isso em mente, surpreende-me que em O Ser e o 

Acontecimento encontramos a situação da ontologia (teoria dos conjuntos) em 

oposição com “situações não-ontológicas” de um modo que parece imitar, até 

nos detalhes, a oposição burguesa entre o formal e o empírico. Como Carnap, 

                                                           
50 NEUMANN, John von e Oskar MORGENSTERN, Theory of Games and Economic Behaviour. 
Princeton: Princeton University Press, 1953, p.32. Citado em CM p.16. 
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você parece tratar as situações não-ontológicas como se elas pudessem ser 

legitimamente entendidas como “modelos” da situação ontológica (por exemplo, 

para os métodos de Cohen terem qualquer uso no entendimento dos 

procedimentos de verdade, nossa situação precisa ser entendida como sendo 

análoga a um modelo enumerável, transitivo, dos axiomas de Zermelo-

Fraenkel). Como Von Neumann e Morgenstern, você parece deixar a operação 

de correspondência entre a situação ontológica e seu exterior “não-ontológico” 

para os caprichos da analogia, como quando você escreve, no começo da 

meditação doze em O Ser e o Acontecimento: 

 
A teoria dos conjuntos, considerada como um pensamento adequado do 
puro múltiplo, ou da apresentação da apresentação, formaliza qualquer 
situação na medida em que reflete o ser da última como tal: isto é, o 
múltiplo de múltiplos que compõe qualquer apresentação. Se, dentro desse 
enquadramento, deseja-se formalizar uma situação particular, então é 
melhor considerar um conjunto tal que suas características — que, como 
último recurso, são expressáveis na lógica do sinal de pertencimento por si 
só, ∈  — são comparáveis àquela da apresentação estruturada — a situação 
— em questão.51 

 
Como O Ser e o Acontecimento evita ou responde às críticas feitas em O 

Conceito de Modelo? 

 

AB – Sim. Em certo sentido, a dificuldade que você aponta em O Ser e o 

Acontecimento é parte da origem de Logiques des mondes. Veja, Logiques des 

mondes mostra que a relação entre uma ontologia formal de conjuntos e a 

questão de situações efetivas não pode ser adequada para ser uma relação 

estabelecida através da forma da analogia. Isso é verdade, mas nunca li uma 

crítica do modo que você colocou. Em certo aspecto isso é bastante pertinente. 

Aí (na passagem citada), eu estava preocupado com a ideia, que talvez não foi 

colocada muito bem, de que a ontologia do múltiplo puro pode ser um modelo 

de uma situação concreta. Na verdade, isso não captura a relação real em 

absoluto. Enquanto situações reais são compostas por multiplicidades puras 

como tudo mais, há, no entanto, alguns parâmetros diferentes. É por isso que o 

transcendental foi introduzido em Logiques des mondes como um elemento que 

localiza ou topologiza a multiplicidade e não como algo que se revela uma 

imitação formal. 

                                                           
51 BADIOU, O Ser e o Evento, op. cit., p.130. 
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O que aconteceu em O Ser e o Acontecimento foi que deixei de um lado a 

particularidade da situação ou, como anunciei no começo, que me ocupei com a 

estrutura ontológica da multiplicidade, uma abstração tornada plena pela 

singularidade da situação (da matemática) e, assim, desenvolvi uma teoria da 

idealidade do múltiplo e não uma teoria da participação. Portanto, dei-me o 

objetivo em O Ser e o Acontecimento de tentar dar uma descrição formal do que 

um procedimento de verdade seria. 

Posso me esclarecer com respeito à passagem crítica aqui dizendo que, 

dado que há uma diversidade de situações bem como de leis governando 

situações, a questão pode ser então como essas diversas situações participam da 

mesma ontologia. Em O Ser e o Acontecimento, o que me interessava era chegar 

no pensamento da possibilidade de um processo de verdade como uma exceção 

a partir de um regime geral da repetição simples do múltiplo. Se preferir, diria 

que, em cada ponto de minha abordagem da questão da particularidade da 

situação em O Ser e o Acontecimento, tratei-os como algo relacionado com a 

situação como uma multiplicidade. Assim, para poder dizer que essa 

multiplicidade é diferente de outra, eu não tinha outro recurso que não fosse a 

analogia com a teoria dos conjuntos. A raiz do problema é que quando 

queremos passar da teoria dos múltiplos puros para a teoria de um mundo 

composto, precisamos de recursos que não estão disponíveis em O Ser e o 

Acontecimento. Em O Ser e o Acontecimento tínhamos aquilo que se poderia 

acessar estritamente a partir das estruturas do pertencimento ou da inclusão do 

vazio, com certo número de formalizações da teoria dos conjuntos. A partir 

desse tipo de abordagem, dei uma explicação de o que um acontecimento é, o 

que a fidelidade é, ou quais são as consequências da construção da verdade 

genérica. No fim, O Ser e o Acontecimento atingiu seu objetivo quando 

especificou a ontologia da verdade como sendo a da construção de uma 

multiplicidade genérica. Certamente, isso é válido para todos os procedimentos 

de verdade. Tudo isso é bom, exceto no que diz respeito à particularidade de 

cada tipo de procedimento de verdade. Em última instância, a particularidade 

da verdade pressupõe que podemos pensar a particularidade de um mundo e 

que não podemos pensar essa particularidade sem os materiais de O Ser e o 

Acontecimento. Nesse sentido podemos dizer que as críticas em O Conceito de 

Modelo foram uma antecipação de Logiques des mondes. A dimensão positiva 
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da crítica foi realizada mais em Logiques des mondes do que em O Ser e o 

Acontecimento. 

 

TT – Parece que seria uma confusão dizer que os quatro procedimentos de 

verdade, das diferentes situações, estão todos conectados com a base da 

ontologia ou a base da matemática. Isso seria uma incompreensão do seu 

trabalho. 

 

AB – Sim, certamente. Ainda que possamos dizer que os quatro processos de 

verdade, em um sentido estritamente formal, continuam sendo mantidos juntos 

como uma multiplicidade genérica, ao fazer isso não teremos dito nada sobre 

suas diferenças. Como tais, não podemos basear os quatro procedimentos de 

verdade na teoria dos conjuntos. Por essa razão, precisamos nos envolver, em 

um ponto ou outro, com aquilo que dá alguma indicação das singularidades, isto 

é, uma investigação dentro da questão de o que é um “tipo” em procedimentos 

de verdade. Essa é uma questão que não é redutível à ontologia. A ontologia 

pode dar apenas aquilo que ela pode dar, não pode senão ser aquilo que 

concerne à multiplicidade como multiplicidade. Porém, quando uma quebra 

está situada em um mundo, em certa mudança histórica ou em uma interrupção 

como um acontecimento particular, estamos em um registro diferente e será 

uma questão diferente. 

 

TT – Então talvez possamos reformular essa confusão geral como uma confusão 

acerca dos termos situação, apresentação, múltiplo e, agora… um mundo. 

 

AB – Sim (risos)… e agora um mundo. 

 

TT – Situação, apresentação, múltiplo, mundo. 

 

AB – Devo esclarecer esse ponto. Não são todos idênticos. A apresentação é 

uma qualificação particular no nível da situação; apresentação é um sinônimo 

para pertencimento (appartenance).52 Em uma situação, não há apenas 

apresentação, mas também representação porque não devemos esquecer que há 
                                                           
52 Essa é uma tese central de O Ser e o Evento, meditações três e sete, pp.38-48, 81-92. 
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também um estado da situação. Elas absolutamente não são a mesma coisa, 

apresentação e situação. Por outro lado, todo o esforço de Logiques des mondes 

tem sido o de fazer outra pergunta. Por que falo sobre mundos? Um mundo não 

é redutível a uma situação porque, se olharmos para O Ser e o Acontecimento, a 

situação é um múltiplo. Isso é tudo. Como tal, com respeito a um mundo, temos 

algo que já é muito mais complicado. Primeiro, não há simplesmente uma 

multiplicidade, mas há uma infinidade inacessível de multiplicidades e há 

também um mapa transcendental de conexões e relações.53 Você está 

absolutamente certo em apontar isso. Situação, apresentação, múltiplo e mundo 

são conceitos que devem permanecer distintos. 

 

TT – Em Marque et manque, um texto publicado por volta do mesmo período 

que O Conceito de Modelo, você levanta o que é, segundo penso, uma crítica 

decisiva da tentativa de Jacques-Alain Miller de conectar o conceito 

psicanalítico de “sutura” com o zero matemático.54 A principal força do seu 

argumento é que para a matemática não falta nada que ela não produza, que ela 

organiza essas faltas de acordo com um processo de estratificação e que, 

portanto, nunca encontra o tipo de falta descontrolada que Miller postula em 

“Sutura”. Em O Ser e o Acontecimento, contudo, o conceito de sutura retorna, e 

você diz que o conjunto vazio (Ø) é, na verdade, a “sutura do ser” na teoria dos 

conjuntos. O que é inquietante sobre esse retorno é que em lugar nenhum você 

oferece uma defesa contra seus ataques anteriores sobre esse conceito, nem em 

O Ser e o Acontecimento, nem em sua breve discussão do texto de Miller em Le 

Nombre et les nombres, apesar da proeminência da noção de sutura ontológica 

em ambos os livros.55 Estou ciente de que muito mudou em seu entendimento 

da matemática entre Marque et manque e O Ser e o Acontecimento — a 

matemática, por exemplo, vai de ser entendida como um processo, até mesmo 

como uma “psicose”, sem sujeito, para ser ao mesmo tempo a ciência do ser e o 

procedimento subjetivo por excelência — mas não está claro como essas 

                                                           
53 Em Logique des mondes, Badiou oferece uma explicação desses termos no livro quatro, seção 
um, intitulada “mondes et relations”, pp.319-342. 
54 MILLER, Jacques-Alain, “La suture (elements de la logique du significant)”, Cahiers pour 
l’analyse, no.1, pp.39-51. Disponível em inglês como “Suture (elements of the logic of the 
signifier)”, Screen, 18.4, pp.24-34. 
55 BADIOU, Alain, Le Nombre et les nombres, Paris, Éditions du Seuil, 1990. 
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mudanças podem permitir que você escape sua crítica anterior.56 Está a noção 

de sutura, tal como ela funciona nesses textos posteriores, ainda sujeita à crítica 

feita em Marque et manque? Se não, por que não? 

 

AB – Sim. Entendo a complexidade da sua questão. Contudo, o problema aqui é 

que a palavra “sutura” muda seu significado entre o texto de Miller e meu uso 

em O Ser e o Acontecimento quando discuto a sutura do ser. Por que há essa 

mudança de significado? No texto de Miller, a sutura designa o ponto da falta 

absoluta que acomoda a heterogeneidade do sujeito. No ponto em que há uma 

falta, pode-se discernir a sintomática do sujeito. Aqui eu repetiria minha 

discordância com Miller, enquanto esclareceria que essa problemática 

desempenha o mesmo papel em O Ser e o Acontecimento. Para mim “sutura” 

designa a junção entre a ontologia e seu “objeto”. Ao sustentar a matemática 

como ontologia, os próprios limites do ser como tal serão tocados pelo vazio. 

Mas, como tal, o vazio não é onde discernimos a heterogeneidade subjetiva. O 

vazio é o ponto em que encontramos os conjuntos construtíveis que nos 

permitem desdobrar as características do puro ser. Nesse sentido o vazio 

também representa a inconsistência,57 se admitirmos tanto que a multiplicidade 

é inconsistente quanto que a ontologia se faz consistente nessa possibilidade. 

Com a inconsistência (do vazio), estamos no ponto onde ela é equivocamente 

consistente e inconsistente. Isso é o vazio. Dado que o vazio é a multiplicidade 

do nada, a questão de saber se ele consiste ou não é separada por uma marca 

pura (Ø). A sutura carrega sua importância em meu trabalho desse modo em 

relação com essa diferença de significado. Para Miller, é uma dinâmica de 

acordo com a qual todas repetições são condicionadas pela marcação de uma 

falta como subjetividade escondida. Em O Ser e o Acontecimento, porém, 

simplesmente ofereci uma justificação do fato de que a matemática, dado que é 

consistente, é uma disciplina ontológica que mede sua conexão (sutura) com o 

vazio. Se o vazio é consistente ou inconsistente é indecidível. Assim, é tanto o 

                                                           
56 O uso de Badiou do termo “psicose” vem da crítica ao uso de Jacques-Alain Miller desse termo 
para descrever a estrutura da ciência. MILLER, Jacques-Alain, “Action de la structure”, Cahiers 
pour l’analyse, no.9, pp.93-105. 
57 Em O Ser e o Evento, muitas das teses centrais de Badiou sobre a identidade da ontologia e da 
matemática dependem do ponto de que “O vazio é o nome do ser”, O Ser e o Evento, p.56. 
Badiou oferece uma explicação da ligação feita pelo vazio entre multiplicidade consistente e 
inconsistente na meditação quatro, pp.52-59. 
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caso que (no vazio) não há nada que consista e que ainda assim possa ser 

considerado como consistindo ou não consistindo. 

Isso é o que tenho para dizer sobre a sutura, mas gostaria de retornar para outra 

parte da questão que foi suposta naquilo que conversamos antes. Há uma 

transformação importante no meu trabalho que não é realmente abordada na 

questão da sutura em si mesma. Aqui, penso que tem havido uma 

transformação importante no meu trabalho entre “Marque et manque” e O Ser e 

o Acontecimento: entre os dois, reintroduzi a categoria do sujeito. Por 

consequência, mesmo ao pensar a matemática como um procedimento de 

verdade, há um sentido de sujeito nesse procedimento. Ao fazer isso, não coloco 

o sujeito do lado do vazio. No que desenvolvi em outros trabalhos, mostrei que a 

diferença fundamental entre Lacan e minha posição é que a preocupação central 

para a matemática em Lacan é sua sugestão de que o vazio está do lado do 

sujeito, enquanto para mim o vazio está do lado do ser. Então essa é 

precisamente a lacuna entre os dois sentidos da palavra “sutura”. Por um lado, 

temos uma sutura do ser, e por outro, uma sutura da subjetividade. Mas, ao 

mesmo tempo continua sendo verdade que a construção dessa interpretação da 

matemática torna possível a existência do sujeito no procedimento matemático 

na medida em que o sujeito da matemática não estará localizado no vazio. Em 

vez disso, o vazio não é o sujeito em absoluto, é em vez disso o “objeto” do 

procedimento. Essa é a mudança importante. 

 

TT – Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari tentam produzir uma nova categoria 

filosófica de modelo, uma em que esperam ser capazes de tornar inteligíveis as 

operações do Capital. De acordo com Deleuze e Guattari, o capitalismo deve ser 

entendido como uma “axiomática”, que encontra seus “modelos de realização” 

em estados ocidentais. Eles escrevem: 

 
A política não é certamente uma ciência apodítica. Ela procede por 
experimentação, tateando no escuro, injeção, retirada, avanços, recuos. Os 
fatores de decisão e previsão são limitados. […] Ora, isso é só mais uma 
razão para fazer a conexão entre política e axiomática. Pois na ciência a 
axiomática não é um poder transcendente, autônomo e gerador de decisões 
que se oporia à experimentação e à intuição. Por um lado, tem suas tateadas 
no escuro, experimentações, modos de intuição. Sendo os axiomas 
independentes um do outro, pode-se adicionar axiomas, e até que ponto 
pode-se fazê-lo (um sistema saturado)? Pode-se retira axiomas e até que 
ponto (um sistema “enfraquecido”)? Por outro lado, é da natureza da 
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axiomática chocar-se com proposições ditas indecidíveis, ou afrontar 
potências necessariamente superiores que ela não pode dominar. 
Finalmente, a axiomática não constitui a pesquisa de ponta da ciência; é 
muito mais um ponto de parada, um reestabelecimento da ordem a impedir 
que os fluxos semióticos decodificados na física e na matemática fujam por 
todas as direções. Os grandes axiomatistas são homens de Estado da 
ciência, que colmatam as linhas de fuga que são tão frequentes na 
matemática, que pretendem impor um novo nexum, ainda que apenas  
provisório, e fazem uma política oficial da ciência.58 

 
Quais são seus pensamentos sobre a “categoria” que Deleuze e Guattari 

propõem aqui? 

 

AB – Diria que esse texto de Deleuze e Guattari em elaborar o que é um axioma 

para eles, do que em um modelo real no sentido de ser conectado com axiomas. 

É uma distinção bastante importante porque penso que a característica bastante 

fundamental do pensamento formalístico em geral é o pensamento axiomático. 

A coisa principal para mim é que sempre há decisões axiomáticas. Não creio que 

seja necessário postular uma oposição entre a decisão, por um lado e, por outro, 

a intuição ou experimentação, dado que a decisão é sempre uma formação ou 

concentração de uma série de experimentações ou intuições em um processo de 

percepção da situação. É na verdade a noção de um ponto comum entre eles que 

torna possível uma rede. Por que? O que é uma decisão? Uma decisão é sempre 

um ponto onde, em dado momento, há algo concentrado ou cristalizado onde se 

encara um corte. É um ponto que corta e sobre esse ponto, eu não diria que 

axiomas estão do lado da política de estado ou oficial. Isso não é o caso porque 

reduz o axioma a uma explicitação formal das coisas. Em vez disso, devemos 

dizer que o axioma é um regime de decisão que não é idêntico ao que está 

envolvido em ser um “axiomático”. Contudo, concordo que aqueles que 

empreendem a ordenação dos axiomas, pessoas como Zermelo na teoria dos 

conjuntos, ou Peano na aritmética, a tarefa de organização que Bourbaki tentou 

fazer, sempre chegam depois do fato. Ainda assim não se deve deixar levar pela 

ideia de que axiomas são operativos antes de tudo. A decisão é sempre tomada 

nos elementos do próprio processo de modo que talvez o axioma seja 

fundamental em cada disciplina do pensamento. Ele é criativo, é em si 

                                                           
58 Referente ao comentário da Próposição XIV Axiomática e situação atual, “Aparelhos de 
captura”, in  DELEUZE Gilles e Felix GUATTARI, Mil Platôs, vol. 5. (Tradução original de Peter 
Pál Pelbart e Janice Caiafa modificada em alguns pontos.) São Paulo: Editora 34, 2000 [1980], 
p. 142-3. 
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fundamentalmente criativo. Mas, não se deve confundir o caráter explícito dos 

axiomas e a formalização dos axiomas, que é um trabalho de colocar em ordem 

que ocorre após o fato. É como, de certa maneira, uma organização política que 

realmente é ativa, ela existe antes de ter seus estatutos, suas declarações e tudo 

mais; ela existe no processo de suas atividades. Como tal, teoricamente, penso 

que estou situado de modo bastante diferente. Quando penso em axiomática, 

penso na filosofia de Platão, onde o que está em disputa são os princípios e os 

axiomas. Sou oposto a uma filosofia da definição. Para mim, portanto, a 

oposição não é entre axiomas e, do outro lado, intuição e experimentação, mas 

em vez disso é a oposição entre axiomas e definição. Modelos estão diretamente 

envolvidos nisso. O que um modelo atualmente atravessa? Essas são as próprias 

coisas através das quais pensamos os axiomas. 

Talvez aqui eu deva acrescentar umas poucas coisas fora das questões. 

Penso que ao reler O Conceito de Modelo, que no fim é do que estamos falando, 

eu diria algo no sentido de ser um tipo de revisão panorâmica dos elementos de 

continuidade e descontinuidade em meu trabalho… Afinal, foram quarenta 

anos. É um pedaço de existência (risos). É necessário sempre começar pela 

continuidade porque ela é mais importante. O autor de um trabalho sempre 

gosta de dizer que tem evoluído constantemente, mas eu gostaria de colocar a 

ideia de Bergson de que um filósofo tem somente uma ideia. Caso suponhamos 

somente uma ideia, é esta ideia. Creio que se todo pensamento criativo é na 

realidade a invenção de um novo modo de formalização, então esse pensamento 

é a invenção de uma forma. Assim, se cada pensamento criativo é a invenção de 

uma nova forma, então ele traz também novas possibilidades de perguntar, no 

fim, “o que é uma forma?”.59 Se isso é verdade, então deve-se investigar as 

fontes para isso. Como uma fonte, não há nada mais profundo que aquilo que a 

particularidade da matemática tem a oferecer. Isso é o que penso, mantive esse 

                                                           
59 Deve-se notar que Badiou distingue a filosofia do pensamento em geral. Como tal, a questão 
da forma não é primariamente uma questão de filosofia, mas, para Badiou, uma questão de 
pensamento e verdade. De fato, é através da criação das formas, como declarado aqui, que a 
filosofia ganha acesso dentro desses vários campos. Estando no coração da filosofia de Badiou, 
essa distinção é central em sua divisão dos quatro procedimentos de verdade, política, arte, 
amor e ciência, nenhum dos quais são interiores à filosofia. O texto de Badiou de 1992 
Conditions se concentra nessa distinção. Veja BADIOU, Alain, Conditions, Paris, Éditions du 
Seuil, 1992, pp.21-38, 103-118. Variantes do seu capítulo sobre a distinção e sobre o 
relacionamento entre a filosofia e a matemática bem como seu capítulo sobre “subtração” foram 
traduzidos para o português na coleção, BADIOU, Alain, Para uma nova teoria do sujeito. Trad. 
Gilda Sodre. Rio de Janeiro: Editora Relume-Dumara, 1994. 
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ponto de vista e mantenho ele agora. Não é que a matemática seja a mais 

importante, não é isso em absoluto. A matemática é bastante particular, mas 

nisso, falando filosoficamente, há algo especificamente ligado com a matemática 

no próprio lugar do pensamento. Como Platão, que pensou isso primeiro, 

pensar é pensar em formas, algo que ele chamou de ideias, mas que também são 

as formas. É a mesma palavra, ἰδέα. É diferente do pensamento de Aristóteles, 

onde o pensamento é o pensamento da substância. Seu paradigma é o animal, 

para Platão é a matemática. A matemática conserva algo do segredo do 

pensamento. É que a matemática, ainda que não seja o mais importante, é algo 

que torna mais transparente, ou nos aproxima, desse segredo do pensamento. 

Esse é o primeiro ponto. Penso que mantenho uma fidelidade a essa ideia, mas, 

ao mesmo tempo, o coração da experiência mais radical é a política. A própria 

política, em um sentido, também é um pensar através das formas. Não é o 

pensamento dos arranjos ou o pensamento dos contratos da boa vida. Não. É 

um pensamento da forma. O que é o radicalmente novo do formalismo das 

relações sociais e da comunidade? Essa era a questão para Platão. E finalmente 

há uma conexão bizarra, uma conexão verdadeiramente estranha entre política 

e matemática que tem sido totalmente central. Não é porque há uma 

matemática da política, não mesmo. Em vez disso, a questão envolve uma 

política que permitirá os segredos do pensamento. Como ela entende o 

pensamento destacado pela matemática? Essa é a questão que quero colocar. 

As diferenças, pelo contrário, ou descontinuidades, são aquelas que 

envolvem a questão do sujeito. Em um período, quando escrevi O Conceito de 

Modelo, pensava que se a matemática fosse conquistar os segredos do 

pensamento era por causa de sua a-subjetividade. Ela parecia uma psicose; isto 

é, era o automatismo, uma característica do automatismo do pensamento, uma 

concepção mecânica da matemática com a qual eu me preocupava naqueles 

dias. Assim, as modificações sucessivas foram significativas porque me dei conta 

que isso não era bem assim. Esses mesmos elementos do automatismo estavam 

bem próximos de tratamentos na filosofia da linguagem, do formalismo do 

ponto de vista da “virada linguística” (linguistic turn). Mais e mais, distanciei-

me disso. Comecei a pensar que se a matemática conquista os segredos do 

pensamento era por causa do tipo de pensamento que ela era. Minha concepção 

de ontologia começou a seguir essa linha de pensamento bem como a ideia de 
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que a coisa mais sedimentada será a multiplicidade pura. Também comecei a 

pensar em termos de procedimentos de verdade. Finalmente, não é nada 

surpreendente que seja mais legível quando seu tratamento está no mundo mais 

saturado e completo. 

Comecei dizendo que tive uma única ideia. Tenho uma ideia muito 

simples e mínima, de que todo pensamento é a abertura para um novo tipo de 

formalização. A matemática é apenas um tipo particular de formalização entre 

todas as várias diferenciações e produções complexas que ficam em relação, por 

um lado, com a universalidade, a universalidade da forma, e por outro, com a 

particularidade do seu mundo. 

 

TT – Poderia ser que a questão da disciplina aqui se relaciona tanto com os 

“segredos” do pensamento matemático e a disciplina do campo político?60 

 

AB – Absolutamente. É por essa razão que a conexão entre disciplina e 

fidelidade são muito importantes na dimensão que chamo a ética do meu 

pensamento. Penso que a política criativa, a política que muda o mundo, não 

será a política da espontaneidade ou do entusiasmo. No fim, é uma questão de 

uma política da disciplina, não uma disciplina de dedução, mas uma disciplina 

de prática. 

 

TT – Há um tema maoísta aqui? 

 

AB – Sim, maoísta em um sentido muito profundo. A disciplina que Mao   

almejou, –como sabemos agora, não é melhor realizada na forma do partido. Eu 

diria, se quiser, que o partido é como uma matemática fora de moda… (risos), 

isto é, a matemática de Euclides. Precisamos inventar uma matemática não-

euclidiana com respeito à disciplina política. Bem, isso é apenas uma imagem. 

Penso que o Presidente Mao pertenceu a uma época do partido: ele era um 

stalinista. Mas, no interior desse stalinismo, ele percebeu esse ponto de 

                                                           
60 Em O Ser e o Evento, meditações vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, Badiou fornece 
uma visão panorâmica do que ele chama “fidelidade” ou uma “disciplina do tempo”. Essa 
disciplina, no contexto do livro está ligada com várias formas matemáticas, incluindo o axioma 
da escolha, forçamento, conjuntos genéricos e a lógica da dedução. Nesse sentido, “disciplina” 
em matemática tem certo eco na ideia de disciplina política. O Ser e o Evento, p. 211. 
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impasse. Tendo dito isso, ele tentou estabelecer outro parâmetro para a 

disciplina. Como tal, ele levou a China ao caos, um caos completo. Mas, foi por 

razões profundas e não pelas razões de uma psicologia megalomaníaca, como 

dizem hoje. O partido é uma realização leninista da disciplina, o que é algo 

absolutamente interessante pela razão de que mostrou o que funcionaria em 

certo ponto, mas que permanece de muitas maneiras insuficiente. Sendo 

insuficiente, é absolutamente necessário inventar uma nova disciplina política 

do processo das próprias massas e não, em seu lugar, uma “axiomática” oficial. 

Não devemos nunca ser enganosamente levados a pensar que não seremos 

capazes de encontrar algo nesse sentido. 
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Professor Badiou, gostaríamos de começar esta entrevista com uma 

discussão sobre as teorias paradigmáticas acerca do espaço no 

pensamento francês. 

 

1.  O Sr. reconhece algum tipo de hierarquia conceitual para a caracterização 

do espaço como aberto ou fechado?  Em caso positivo, o Sr. a adota? Em que 

medida a concepção de Alexandre Koyré do “universo fechado”, da cosmologia 

antiga ao renascimento, animou ou influenciou o pensamento francês sobre o 

espaço fechado? Em que medida a preferência de Deleuze pelo múltiplo aberto, 

retirado de A. N. Whitehead, teve nele influência? 

 

AB – Não reconheço hierarquia entre o aberto e o fechado. Mesmo na política, 

há circunstâncias onde o fechamento é uma exigência positiva. Por exemplo, um 

estado revolucionário não pode permanecer aberto ao mercado mundial. Sabe-

se além do mais que, desde o século XIX, a abertura ao mercado foi a palavra de 

ordem das potências imperiais, a tal ponto que elas realizaram expedições 

militares para obter à força essa abertura. Do mesmo modo, a vida amorosa foi 

sempre tida como a criação de um espaço de vida fortemente fechado às 

exigências da vida social ordinária. Pode-se também sustentar que a matemática 

construiu uma linguagem fechada aos equívocos de toda linguagem natural. O 

tema do primado da abertura é uma característica da propaganda feita pelas 

«democracias» que repousam sobre a economia de mercado e a circulação dos 

capitais. Entretanto, nota-se que os que celebram esta abertura (ou 

“globalização”) econômica são os mesmos que recusam a livre circulação de 

pessoas e submetem os trabalhadores imigrantes a todo tipo de limitações 

persecutórias. Aberto, sim, mas na medida estrita dos meus interesses… o 

teórico dessa ideia de abertura foi, desde muito cedo, Karl Popper, no seu livro 

A Sociedade Aberta e seus Inimigos. De resto, o motivo do aberto caracteriza as 

filosofias vitalistas, Bergson evidentemente, mas também Deleuze. A ideia é que 

a vida é uma potência aberta, e por isso o caráter fechado dos organismos 

singulares, ou das espécies, não é senão um recaimento local. Temos, portanto, 

uma dialética sofistificada do aberto como criação e do fechado como resultado, 
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do virtual e do atual, da natureza naturante e da natureza naturada, ou ainda, 

evidentemente, o motivo da multiplicidade aberta de Whitehead. 

No caso de Koyré, me parece que o ponto principal é a oposição do infinito e do 

fechado, mais do que do aberto e do fechado. Ora, sabemos, ao menos depois de 

Cantor, que o infinito não é mais “aberto” que o finito.  Ele é “fechado” por 

infinitos de potência superior. Confundir “abertura” e “infinitude” é um erro 

muito comum. 

 

2. A noção de espaço tem algum sentido no plano ontológico? O fato de que o 

plano ontológico não seja representável atesta que ele seja não espacial? Ou a 

pura apresentação refere simplesmente à situação S, enquanto o pensamento 

representacional começa com e através da noção da extensão de uma situação 

S, na qual o indiscernível, a variedade genérica, é também um elemento? 

 

AB – As noções topológicas de lugar, espaço, etc.  Não são diretamente noções 

ontológicas. Mesmo a distinção entre apresentação e representação pode ser 

compreendida sem passar por categorias topológicas. Trata-se, certamente, de 

dois tipos de imanência, ou de estar em, mas, para falar propriamente, elas não 

propõem localizações. Trata-se somente do conteúdo diferenciado da situação, 

na medida em que ele é medido “ponto por ponto” ou por massas, segundo os 

elementos ou segundo as partes. A topologia é, por sua vez, necessária quando 

se explora os mundos, isto é, o ser-aí, e não mais o ser enquanto ser.  Em 

Logiques des Mondes, mostrei que é preciso “dobrar” a noção estrita de 

multiplicidade, e portanto, de pertença. Por uma medida de sua intensidade. É 

esta intensidade que localiza o múltiplo, onde o ser puro permanece invariável. 

 

3. Como o Sr. avalia a ideia de Hilary Putnam, em Philosophy of Logic 

(London: Routledege Revivals, 2011 [1971]), de que um conjunto pode ser 

interpretado como “fraco”, isto é, predicativo, ou redutível aos seus elementos 

ou 1-unidades, em oposição ao “forte”, i.e. impredicativo e transversal à sua 

variedade (manifold)?  Sua definição de variedade como uma variedade de 

variedades apresenta uma certa interpretação da variedade, dado que outros 

matemáticos podem considerar a variedade ao menos efetivamente indexada 
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a uma unidade, e não apenas analogicamente, como   em   seu   contar-por-

um?  Esta   opção   não   colocaria   a interpretação, ou ao menos a 

representação, no nível ontológico, e não ofereceria a definição pura de 

variedade como seu resultado somente a posteriori? Noutras palavras, existe 

outra opção para considerar   uma   variedade   que   não corresponda 

meramente à literalidade da inscrição apresentada? 

 

AB – A distinção, para mim, é aquela entre o múltiplo como pura situação 

ontológica, isto é, composto de multiplicidades elementares reunidas por um 

contar-por-um e o múltiplo como “mundo”, indexando os elementos-múltiplos 

sob um transcendental. Neste caso, com efeito, aparece um tipo de “força” (ou 

de “fraqueza”) do conjunto, ligada a isto que nomeio “existência”, que é a 

intensidade, transcendentalmente mensurável, de sua intensidade de aparição 

no mundo. 

 

4. O lugar (“lieu”) de Mallarmé, i.é., o espaço do lugar, ou sua constelação 

(“constellation”), estaria como pano de fundo de uma implícita teoria do 

espaço que emerge de sua ontologia?  Ou os termos de Mallarmé operam como 

metáforas para a contestada intuição com relação a objetos matemáticos? 

Mais ainda, o que o Sr. pensa da ideia mallarmáica do traço relativo apenas 

ao traçar, preso em seu próprio enigma, um traço de desejo não castrado sem 

outro? A ópera wagneriana não seria o local deste sintagma singular do 

desejo? Não é peculiar ao desejo assumir e, em última instância, forçar sobre 

si seu próprio adiamento e morte? O grito como uma contra-assinatura do 

desejo é uma proclamação alarmante de que a mulher não existe, que o santo 

graal está vazio, um lugar onde apenas se encontra um terrível objeto de 

abominação e medo. O Sr. certamente não precisa ser lembrado da Elegia de 

Duíno de Rilke, e sua notória afirmação de que “a beleza não é senão o começo 

do terror”, reafirmado por Lacan, no capítulo II do Seminário sobre a Ética da 

Psicanálise, como um “objeto hostil”, “a coisa do espaço interior”, que é um 

corpo estrangeiro no coração do sujeito. (É claro que esse fragmento culmina 

na exaltada universalidade com a enunciação do marxismo epicurista 

proclamado por Lin Biao: “a essência do revisionismo é o medo da morte”!) 



232 |Validações: Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

 

 

Seja como for, esse Wagner desprostituído, não antevisto no sítio panorâmico 

da ópera, não carrega os pressupostos mais profundos da modernidade 

intelectual da França e da Alemanha? Mesmo quando Nietzsche recusa as 

óperas de Wagner como sítio para filosofar com o martelo, ele o faz solicitando 

o apoio da Carmem de Bizet. Mas esta é ainda uma luta sobre o cadáver de 

Wagner. Poderíamos evitar pensar na fusão da Alemanha e da França como 

um terrível pensamento de morte que captura num fragmento a verdade e a 

beleza? 

 

AB – Com efeito, há duas interpretações de Wagner.  Uma interpretação 

“alemã”, que se apóia na ideia do mito fundador nacional, heróico e sacrificial. E 

uma interpretação “francesa”, que vê no desenvolvimento artístico wagneriano, 

antes de mais nada, a projeção musical de uma revolução que, invariavelmente, 

conduz Wagner sobre as barricadas de Dresden e o faz inventar a música do 

futuro. É impressionante constatar que a interpretação alemã serve tanto à 

glorificação estatal de Wagner, notadamente pelos nazistas, quanto à sua 

destituição em nome de um outro devir da música, notadamente por Nietzsche e 

depois por Adorno. Também na França, uma idêntica interpretação dá lugar a 

uma discussão complexa. Há aqueles que o admiram sem hesitação, como 

Baudelaire ou eu mesmo; aqueles que querem ir além, como Mallarmé; aqueles 

que estão divididos, como Claudel; aqueles que aderem por outros caminhos ao 

julgamento negativo “alemão”, como Lacoue-Labarthe. Ao final das contas, é 

preciso convir que a contradição é central em Wagner. Acredito que se pode 

demonstrar, notadamente por uma análise cuidadosa dos Mestres Cantores, de 

Tristão e Isolda e de Parsifal (as três óperas-chave, ao meu ver), que o princípio 

afirmativo da música wagneriana prevalece sobre a retenção mítica, que a 

promessa formal é mais potente que o fechamento no objeto-morte. É também 

por isso que a fusão da Alemanha e da França, única perspectiva estatal criadora 

para o pensamento na europa atualmente, pode e deve realizar-se, também, em 

torno de um Wagner ainda não estabelecido, o Wagner franco-alemão, 

restituído à sua visão revolucionária em torno de três problemas: qual lugar 

não-dialético pode-se estabelecer, a partir de uma nova ontologia, entre 

descontinuidade e continuidade? Que cara dar à reconciliação entre política das 
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grandes massas e nova arte? Qual cerimônia pública é possível, uma vez mortos 

e enterrados deuses e religiões? Esses três problemas foram formulados por 

Wagner de maneira particularmente intensa. Note-se que esses três problemas 

são “espaciais” no sentido por vocês indicado:  espaço da continuidade, espaço 

da arte, espaço da reunião popular. 

 

Voltemo-nos agora para o espaço e a política. 

 

5. Gostaríamos de nos voltar para o que percebemos ser uma certa disjunção 

topológica entre a Comuna de Paris e a Revolução Cultural. Ambas parecem 

compartilhar a ideia de que a pré-condição de um pensamento-sujeito 

encontra-se no nível local. O sujeito revolucionário é, realmente, como o Sr. 

argumenta, convocado como pensamento desde a sítio de um procedimento 

universal. À luz da Comuna de Paris, que iniciou de modo inconfundível um 

procedimento singular de universalização, a Revolução Cultural aparece   

como   um   sítio   mais   arcano   e   obscuro   em   termos   de conseqüência e 

fidelidade. Parece-nos que a atuação militante da subjetividade política que 

ela inaugurou, junto à universalidade de suas enunciações práticas, triunfou 

sob medida ao circunscrever a errância sem medida e a obscuridade 

burocrática do Estado. Importante é que, embora não menos direcionada por 

uma destemida paixão pelo real, ela levou mais ou menos a cabo uma ação 

restrita (action restreinte), seguindo antes uma lógica da subtração do Estado 

do que a de sua destruição, apesar dos chamados explosivos por parte dos 

chefes do partido.  Por outro lado, a Revolução Cultural, como um processo 

maoísta, vacilou geopoliticamente com respeito à revolução vietnamita, para 

dizer o mínimo, degenerando assim de uma emergência incalculável a um fato 

passível de ser descrito. O maoísmo não arriscou tomar “o mal como traição” e 

a renúncia de uma difícil fidelidade ao universal como uma dialética entre o 

local enquanto sujeito e o global enquanto procedimento infinito? Existiria um 

conflito inerente entre a política (chinesa) da subtração e a política 

(vietnamita) da destruição? Seria o caso de que duas singularidades não 

podem trocar lugares? A Revolução Cultural foi demasiado atraída pelo poder 

singular do sítio? Isto teria sido uma resistência da Revolução Cultural à 
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tentação de uma imposição total da verdade da revolução? Ou é verdade que, 

à medida em que o pensamento esteja enraizado apenas no real, ele 

permanece vulnerável   à   insegurança   paranóica   de   tirar conseqüências 

traiçoeiras das interrupções contíguas da errância imperial e da obscuridade 

sem medida? 

 

AB – O problema deve ser examinado no interior da teoria,  de  três  etapas, 

daquilo que chamo de “hipótese comunista”, esboçada nos dois últimos 

capítulos de meu livro De quoi Sarkozy est-il le Nom?61 A  primeira  etapa,  da  

Revolução  Francesa  à  Comuna  de  Paris, estabeleceu os fundamentos teóricos 

e práticos da hipótese comunista. A segunda etapa, da Revolução Bolchevista à 

Revolução Cultural, resolve o problema prático da tomada do poder, ou da 

vitória popular, mas não resolve o da continuidade política. O estado-partido é, 

com efeito, incapaz de realizar aquilo que Mao chamava de “movimento 

comunista”. Você pode ver, então, aparecer imediatamente as relações, 

identidade e diferenças, entre os três processos mencionados:  a Comuna, a 

Guerra de libertação nacional no Vietnam, e a Revolução Cultural. A comuna 

assinala a impossibilidade da vitória nas estritas condições da primeira etapa, 

isto é, nas relações simples entre “movimento operário” e estado burguês. Para 

ir mais longe, será preciso a invenção leninista do partido. A Revolução Cultural 

assinala a impossibilidade da continuidade política comunista, mesmo com 

movimento de massas, na condição do estado socialista, isto é, o estado-partido. 

O sentido da terceira etapa é criar as condições desta continuidade a vir na 

direção de uma política “sem partido”, ainda que organizada e irredutível ao 

simples movimento. A luta de liberação do povo vietnamita, assim como a 

vitória dos comunistas chineses em 1949, pertence totalmente à segunda etapa: 

ela confirma que, sob a direção do partido, a vitória é possível, seja sob a forma 

de insurreição (como na Rússia), seja segundo normas, formalizadas por Mao, 

da guerra popular prolongada. É evidente desde então que a dialética histórica 

leva a uma comparação, não entre a revolução cultural e a guerra do Vietnam 

(ou a Revolução Russa), mas entre a Revolução Cultural e a Comuna, porque 

nos dois casos nós tivemos a experiência história do esgotamento dos recursos 

                                                           
61 BADIOU, Alain, De quoi Sarkozy est-il le nom? Paris: Éditions Lignes/collection 
“Circonstance”, 2007. 
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intelectuais de uma etapa da hipótese comunista. É isso afinal que faz com que 

esses dois episódios sejam mais “locais”, menos evidentemente universalizáveis 

que os outros dois: suas lições universais são, com efeito, essencialmente 

negativas. Neste sentido, a fórmula da verdade é simples: a Revolução Cultural é 

a Comuna de Paris da época dos estados socialistas. 

 

6. A lógica é um poder de localização e ainda assim a inconsistência do ser 

subtrai a lógica do lugar. Na Logiques des Mondes, o Sr. se refere à 

sublimação do inexistente que deixa a lei intacta, com isso preservando a 

coerência do aparecer.  Esse poder de sublimação da   lei   é um retorno do 

trágico   como um   destino eclodindo isomorficamente na existência junto com 

a máxima intensidade do sítio? 

 

AB – A “sublimação” é aqui uma operação algébrica simples: a intensidade da 

existência de um múltiplo do mundo passado do mínimo ao máximo. Isto não 

pode se dar sem que a lei seja modificada. O que existe é que ela não é 

modificada por uma mutação revolucionária totalizante. Ela é alcançada em um 

ponto, localmente, e sua deformação propaga-se segundo regras que de início 

são suas próprias regras. Existe, então, um processo que é descontínuo 

localmente (a mutação-acontecimento de uma intensidade) e contínuo na 

periferia.  A construção de um novo corpo no mundo, um corpo subjetivado, 

abrange a contradição deste processo. Um tal corpo é aquilo que existe pouco a 

pouco, ou ponto por ponto, “entre” o acontecimento e a lei do mundo. 

 

Gostaríamos agora de voltar nossa atenção para alguns detalhes 
do principal argumento de O Ser e o Acontecimento, i.e, que 
matemática é ontologia. 
 

8. Num interessante artigo  publicado  em  Philosophie62, (décembre 2001, no. 

72, pp. 55-70), Denis Seron nos lembra do trabalho de Hedwig Conrad-

Martius, que publicou seu principal trabalho, Das Sein, em 1932. O trabalho de 

Conrad-Martius em metamatemática é similar ao de Brouwer, e foi escrito na 

                                                           
62 SERON, Denis, « La conception phénoménologique du nombre réel de Hedwig Conrad-

Martius », Philosophie, no. 72, décembre 2001, pp. 55-70. 
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perspectiva inaugurada por Jean Hering. Conrad-Martius argumenta em 

favor de um intuicionismo de um novo tipo, livre da temporalidade, deduzido 

da essência dos números reais. Com efeito, ele qualifica os números reais como 

manifestando um “fechamento formal”, através do qual os objetos ideais, e de 

modo notável os números, distinguem-se das ideias ou da platônica “reserva 

de essência”.  Isto casa com sua própria caracterização do plano ontológico 

como eterno, ahistórico e, com efeito, atemporal. O que ganhamos ao visarmos 

o atemporal, o eterno, ao invés de uma outra concepção de tempo, mais 

complexa e mundana, é corruptível, adequada à variedade e ao universal, e 

suficiente para traçar o modo como o espaço chega ao   genérico?  A ideia do 

fenômeno emergente caracteriza o acontecimento, ou meramente a formação 

de um conjunto genérico? Ou a formação genérica é essencialmente um 

procedimento descontínuo? 

 

AB – Me oponho totalmente à ideia da construção das verdades como um 

processo de tipo “emergente”. Vejo  aí  meu  adversário filosófico capital : o 

vitalismo, que pretende fazer dos protocolos de “nascimento”, resultantes de 

uma formação embrionária, o paradigma de toda criação A eternidade é 

somente o traço, no contínuo, do caráter não-temporal  do  acontecimento  ou,  

se  você  preferir, da cesura instantânea que ele impõem às temporalidades 

mundanas A construção da multiplicidade genérica é então um misto de 

continuidade (devir do corpo subjetivável) e de descontinuidade (construção 

ponto por ponto). Ela não é a emergência temporal de um limite. Ela não 

poderia sê-lo, uma vez que cria seu próprio tempo. 

 

9. O Sr. vê a tese da identidade entre matemática e ontologia como uma 

tentativa de responder ao dilema deixado pela axiomatização da concepção de 

Cantor, que terminou por Desafiar qualquer interpretação “ontológica” do que 

seja um conjunto? Nesta mesma medida, o  Sr. se  vê  caminhando, por  

exemplo, mais  pela  linha  de matemáticos  poloneses,  como  Czeslaw  

Lejewski,  quem,  em “Ontology and Logic”63, faz  a  distinção  entre objetos  

matemáticos  e  classes, cujo  “domínio  existencial” seria  a ontologia, e  que  

                                                           
63 LEJEWSKI, Czeslaw, “Ontology and Logic”, Philosophy of Logic, ed. Stephen Korner, Oxford, 
Basil  Blackwell, 1976,  pp. 1-63. 
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exigiria  expandir  nossa  linguagem  introduzindo uma  nova  categoria  

semântica  primitiva, a  saber, a  adoção  de  um axioma  da  abstração, o  

qual,  “nas  expressões  com  sentido, pode aparecer  como  argumentos, nunca  

como  functores”  (p.19)? Com respeito à noção de “compromisso ontológico”, 

sua concepção de ontologia   pressupõe   um argumento   heideggeriano   

acerca   da diferença ôntico-ontológico, ou ainda a proposição, com base em 

Heidegger, de entidades atemporais não-existentes objetivamente reais, como 

defendeu Hedwig Conrad-Martius, em seu das sein, de 1936? A multiplicidade 

genérica está limitada a nomes singulares sem predicados, ou o espaço — e, 

portanto, a existência— é um fator essencial em sua formação? 

 

AB – A tese segundo a qual a ontologia é a efetiva matemática não implica 

nenhuma transformação da matemática existente. De fato, desde sua origem 

grega a matemática faz da ontologia uma ciência geral das multiplicidades, 

mesmo se as invenções de Cantor esclarecem fortemente essa definição. É 

preciso tomar minha definição ao pé da letra: a matemática é a ciência do ser 

enquanto ser, e essa questão não é de nenhum modo dependente dos sucessivos 

formalismos. 

Em se tratando da existência, eu teria reservas, pois concebo a “existência” 

como uma noção mais lógica do que ontológica. Ou uma noção mais relacionada 

ao aparecimento de uma multiplicidade num determinado mundo do que à 

teoria intrínseca das multiplicidades. Claro está que, em particular, se se prova 

uma existência ou uma inexistência pelo raciocínio apagógico, o que acontece 

freqüentemente, admite-se que “existência” não é tanto uma palavra da 

ontologia, mas antes uma palavra da lógica subjacente: “existe” isto que ao se 

afirmar não introduz contradição. Ou, então, existir quer dizer: existir “num 

mundo”.  O principal defeito do intuicionismo é limitar o ser à existência 

concebida nesse segundo sentido (exibição do objeto num Mundo). O 

intuicionismo é assim uma filosofia sofística: o que é é aquilo que aparece. 

 

10. Em Logiques des mondes, sua recente continuação de O Ser e o 

Acontecimento, o Sr. escreveu: “a essência do ser é fazer acontecer os mundos 

onde a verdade do ser se manifeste.” Na mesma linha desta afirmação, qual é 
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o tipo de causalidade que pode ser atribuída para o plano ontológico? Estamos 

conscientes de que subjetividade é um agir subordinado ao acaso, finito, local e 

certamente relativo a uma dada condição, “decisionista” ao menos em seus 

passos iniciais, embora bastante anônimo quanto a quem o constitui. Em sua 

tipologia, o sujeito de fato se distingue categoricamente do acontecimento. Não 

existe nenhuma causalidade digna de ser discutida para além da mera decisão 

de intervir? Não existe nenhum contato motivacional ou emocional com o 

acontecimento digno de ser sublinhado?  Quando a causalidade emerge neste 

universo matemático conjuntista? 

 

AB – Um indivíduo, isto é, um objeto situado no mundo, incorpora-se a um 

corpo de verdade segundo uma determinada lógica que formalizo no meu livro:  

seu grau de identidade ao traço do acontecimento é estritamente igual à sua 

própria intensidade de existência. Dito simplesmente: ele “existe” no mundo 

com uma força que é a medida daquilo que pode ser sua relação com o 

acontecimento. A condição formal da máxima “recepção” do acontecimento é, 

portanto, perfeitamente clara. Agora, por que ela é desse modo para um 

indivíduo e não por um outro? Vê-se logo que nada se pode dizer filosófica ou 

formalmente, sobre esse ponto. Tudo depende do mundo, de seus objetos, das 

relações entre objetos, etc. Estamos, portanto, na análise contemporânea 

daquilo que Lenin chamou “situação concreta”, não estamos mais na 

formalização filosófica. 

 
Voltemos agora a este desenvolvimento mais recente em seu 
sistema, a saber: sua “fenomenologia calculada” e a teoria do 
objeto sob a perspectiva do materialismo dialético tal como 
apresentado em Logiques des mondes. 
 

11. Em sua ontologia, haveria lugar para a recursividade, o feedback ou o 

movimento reversível da teoria da verdade para a concepção do   

acontecimento?  Nosso conhecimento do acontecimento é definitivo desde um   

ponto de vista ontológico, é, como incondicionado, não enraizado e 

“desobediente”? Podemos aprender melhor a nomear acontecimentos, e, 

portanto, sermos sujeitos melhores, à medida que nos dispuséssemos mais 

vivamente a não apaziguar um nome neste inominável? É esta a lição a ser 
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tirada de sua ética da verdade, no que diz respeito ao ato de forçar, ou ainda 

às quatro formas de mudança apresentadas na Logiques des Mondes, Livro V? 

Ou feedback quer dizer apenas um impacto na categoria do objeto, como na 

Proposição 38 de Logiques des Mondes (p.598), segundo a qual “aparecer no 

mundo como um objeto afeta retroativamente o ser-diversidade que leva este 

objeto”? 

 

AB – A concepção da verdade como levada por um corpo, tal como 

desenvolvida em Logiques des mondes, certamente retroage sobre a concepção 

de acontecimento.  Com efeito, para que haja constituição de um corpo 

subjetivável, é preciso que esse corpo se construa em torno de um traço do 

acontecimento. E este traço não é outro senão a substituição (la releve) do 

inexistente próprio do sítio (o sítio é o objeto que é “afetado” pelo 

acontecimento). Segue-se que a existência de uma verdade atesta que a potência 

da mudança trazida pelo acontecimento chega até à transformação completa da 

intensidade transcendental de um termo: o inexistente passa de um valor 

mínimo a um valor máximo. “Se nada somos, sejamos tudo”, como é cantado na 

Internacional. Segue-se, em particular, que para ser atento ao devir possível de 

uma verdade, é preciso voltar-se não para aquilo que existe (ou aparece) com 

uma forte intensidade, mas para os objetos inexistentes no mundo:  aqueles que 

aparecem com a menor intensidade. Esta é uma regra que dou ao fim de 

Logiques des mondes: prestar atenção àquilo que inexiste. 

 

12. Segundo suas próprias palavras, a filosofia de Jean Toussaint Desanti tem 

sido importante para sua concepção da matemática. Em Logiques des mondes, 

o Sr. o saúda como aquele que, desde um ponto de vista ontológico, foi “seu 

predecessor imediato, ou mesmo seu antepassado.” O Sr. então acrescenta este 

adendo: “…caso ele tivesse transformado a assombrosa promessa de seu livro, 

Les Idéalités Mathématiques, numa posição filosófica, num sistema.” (Logiques 

des mondes, p. 555). Talvez ainda mais importante, Dessanti forneceu uma 

crítica ao livro O Ser e O Acontecimento em 1990, publicada em Les Temps 

Modernes, e apresentada oralmente, se não estamos enganados, durante sua 

habilitation (concurso para professor  titular) que, numa  palavra, levou  o  Sr. 
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a  escrever  um extenso  livro  na  seqüência.64 Gostaríamos  que  o  Sr. 

retornasse  à crítica  de Desanti  à sua “ontologia  intrínseca”: como isso afetou 

sua  aplicação  da  teoria  dos  conjuntos  à  tese  sobre  a  identidade entre 

matemática e ontologia? 

 

AB – Foi Desanti que me levou ao estudo da teoria das categorias. De início 

acreditei, segundo o que ele me dizia, que a teoria dos conjuntos e a teoria das 

categorias representavam duas tentativas opostas de “fundamentar” as 

matemáticas, uma de fato intrínseca, sobre um conceito de multiplicidade pura, 

a outra “extrínseca”, sobre um conceito generalizado da relação. Mas meu longo 

estudo (durante dez anos…) sobre essas questões chegaram a uma conclusão 

totalmente diferente: o que a teoria das categorias e dos topos permite 

formalizar não é uma orientação ontológica diferente, mas uma teoria 

absolutamente geral dos contextos lógicos onde um conceito matemático, 

incluindo o de conjunto, pode ser disposto.  Minha interpretação filosófica deste 

ponto foi então a seguinte: a ontologia enquanto matemática é de fato a teoria 

real que se enraíza nos conjuntos; a teoria das categorias permite pensar os 

diferentes mundos, com sua coerência lógica própria, nos quais a multiplicidade 

pode aparecer.  Finalmente, a relação entre teoria extrínseca e teoria intrínseca 

não é uma relação de rivalidade. É a relação dialética entre matemática e lógica, 

ou entre ser puro e ser-aí, ou aparecer. Pode-se dizer, também, talvez mais 

próximo à sua questão: a teoria dos conjuntos funda uma ontologia, enquanto a 

teoria das categorias expõe diferentes espaços de aparecimento do ser. 

 

13. Na seqüência à crítica de Desanti, o Sr. dedicou seus sábados à tarde do 

seminário de doutorado a uma investigação filosófica sobre a teoria das 

categorias. Em Logiques des mondes, entretanto, o leitor encontra uma divisão 

de tarefas entre a álgebra de Heyting e a teoria das categorias (além das 

várias referências aos axiomas e teoremas da teoria dos conjuntos). Quais 

foram as circunstâncias conceitual e prática em que surgiu essa divisão de 

tarefas entre o intuicionismo e a teoria das categorias? Ou esta é uma divisão 

ilusória? 

                                                           
64 DESANTI, Jean-Toussaint, « Quelques remarques à propos de l’ontologie intrinsèque d’Alain 
Badiou », Les Temps Modernes (mai 1990, no. 526, pp. 61-71. 



Norman R. Madarasz (Org.)| 241 

 

 

AB – A lógica intuicionista, e sua representação pela álgebra de Heyting (ou, 

como se diz em inglês, local), é tão simplesmente a lógica “natural” na teoria das 

categorias. O caso da lógica clássica, restrita às álgebras de boole, é um caso 

particular. O que nos remete a uma evidência filosófica: se “ser ou não ser” é a 

questão ontológica por excelência, o mesmo não acontece com a questão do 

aparecer, que admite graus de aparição, às vezes em número infinito. A teoria 

do aparecer é toda nuance, enquanto a do ser é, como se sabe desde 

Parmênides, verdadeiramente binária, e clássica. Não há, portanto, divisão 

entre a lógica intuicionista e a teoria das categorias; trata-se verdadeiramente 

do mesmo universo formal, o do aparecer, do ser-aí, dos mundos. Notemos, de 

passagem, que o modelo mais apropriado da lógica intuicionista é constituído 

pelos conjuntos abertos de um espaço topológico. Encontramos aqui a dialética 

entre o ser e sua “espacialização”. 

 

14. Como a afirmação dos teóricos das categorias de que a teoria da categoria 

constitui os fundamentos da matemática afeta sua equação da teoria dos 

conjuntos com a ontologia? Nas páginas 557-558 de Logiques des mondes, 

lemos que, assim como a teoria dos conjuntos é a forma canônica da lógica 

clássica, também a topologia é o modelo canônico para o intuicionismo e a 

álgebra de Heyting, enquanto a teoria das categorias é o modelo para   a   

lógica paraconsistente de Newton da Costa. Deveríamos inferir que isso está 

indicando um outro tipo de possibilidade ontológica? 

 

AB – Reafirmo minha distribuição das coisas:  a ontologia enquanto tal está no 

âmbito da lógica clássica; a teoria do aparecer está, em geral, no âmbito da 

lógica intuicionista. No futuro, tratarei em detalhe da lógica paraconsistente, 

que lida, ao meu ver, com a lógica da singularidade fraca, ou do pseudo-

acontecimento, a saber, aquilo que realmente advém. Ela é, portanto, uma 

espécie de negação da lei do mundo, mas uma negação compatível com a 

manutenção desta lei. Lembremo-nos, com efeito, que, nas lógicas 

paraconsistentes, não temos mais o princípio de não-contradição, e que, 

portanto, p e não-p podem coexistir. O caso mais claro é a “democracia” 

parlamentar: a oposição é, na aparência, a negação da maioria, mas de fato 
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coexiste com ela no estado. A esfera da oposição é portanto da ordem de uma 

lógica paraconsistente. Finalmente, a distribuição das três lógicas é bastante 

natural. Para a ontologia do múltiplo, lógica clássica do que é e do que não é.  

Para o aparecer ou o ser-aí no mundo, lógica intuicionista do infinito potencial 

dos graus da existência.  Para a mudança real, distinção entre sua forma forte, 

que é clássica, e sua forma fraca, que é paraconsistente. 

 

15. Voltando à questão dos espaços aberto e fechado, o que você quer dizer com 

a expressão “fechamento (clôture) ontológico dos mundos”? Esta é uma 

proposição acerca do fechamento essencial do espaço lógico? Em que sentido 

este fechamento é coerente com a tese 43 de Logiques des mondes, segundo a 

qual “cada objeto que aparece no mundo admite um elemento que inexiste no 

mundo”? Noutras palavras, como a inexistência (é, o acontecimento, ou 

diversidade genérica indiscernível) torna-se coerente com o fechamento? 

 

AB – O fechamento ontológico não diz respeito ao sítio do acontecimento, que 

será o lugar do desdobramento de uma verdade trazida por um novo corpo, a 

partir da substituição do inexistente. Ele diz respeito ao fato de que as operações 

ontológicas fundamentais (disseminação, reunião, exponenciação…) nunca 

fazem nada “sair” do mundo. Trata-se de uma cláusula de infinitude: todo 

mundo tem uma cardinalidade inacessível.  É no interior desta cardinalidade 

fechada, mas sem fronteiras, que se dispõem os objetos e sua abertura imanente 

ao impacto do acontecimento, tal como à substituição de sua própria 

inexistência. 

 

16. O vazio no plano ontológico é idêntico ao vazio no plano lógico? Existe o 

espaço antes do aparecimento do objeto? 

 

AB – Não, o vazio no campo ontológico é o vazio “único “ a partir do qual se 

constrói a forma geral das multiplicidades puras. No ser-aí, ou num mundo, 

existe um inexistente próprio para cada objeto. Quando o objeto é um sítio do 

acontecimento, haverá aí simultaneamente revelação do vazio ontológico como 

constitutivo do ser, e máxima intensificação do inexistente como constitutivo do 
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corpo da verdade. Mas os dois não se superpõem. Acrescentemos que o vazio 

não é um espaço. Ele é antes como o aberto na base de todo espaço possível. 

 

17. Em Logiques des mondes, o Sr. introduz uma linguagem para ilustrar o 

processo da verdade, que o Sr. chama “a linguagem aponta no mundo”, 

explorando seu sistema no Livro VI. Poderia falar mais sobre como o Sr. faz 

surgir o corpo como um conceito da relação entre ponto e objeto? 

 

AB – O conceito de “ponto” não caracteriza um objeto, mas a lógica 

transcendental do mundo onde existe este objeto. É uma espécie de “passagem” 

exigida por uma dualidade pura, uma alternativa entre “sim” e “não”. O corpo 

da verdade deve inexoravelmente passar por diversos pontos para levar adiante 

sua construção no mundo. Ora, um ramo da alternativa é positivo para esta 

construção, enquanto o outro é negativo. Por exemplo, em outubro de 1917, era 

preciso escolher entre a insurreição imediata ou a retirada.  É um ponto, 

prescrito pela situação. No partido bolchevique, Lenin é quase o único pela 

insurreição imediata. E sabemos bem, depois de tudo, que a escolha contrária 

teria significado a possibilidade para a contra-revolução se organizar e triunfar. 

O objeto-suporte é aqui o partido, o ponto é a decisão a tomar, o que está em 

jogo é uma verdade universal, a saber, a possibilidade real de uma vitória 

insurrecional. Este é o elo entre os três termos: corpo, ponto, verdade. 

 

18.  Em 2006, Zachary Fraser65 desenvolveu uma longa exposição dos  escritos  

filosóficos  de  Brouwer  na  tentativa  de demonstrar paralelos entre a sua 

concepção da matemática e a dele, que  se  encontram  escondidos  ou  negados  

em  O  Ser  e  O Acontecimento. Fraser argumenta que, à medida que Brouwer 

pensa a matemática como uma atividade autônoma do sujeito, sem referência 

a qualquer objeto externo, o intuicionismo seria a teoria matemática que mais 

se aproxima de sua visão ontológica — apesar do fato de que sua ontologia é 

não-intuicionista. Mesmo se aludíssemos brevemente a outras aproximações 

possíveis ao horizonte intuicionista, como no trabalho de Hedwig Conrad-

                                                           
6565 FRASER, Zachary, “The  Law  of  the  Subject: Alain Badiou, Luitzen  Brouwer  and  the  
Kripkean  Analyses  of  Forcing and the Heyting Calculus”, the Journal of Natural and Social 
Philosophy,  vol.  2,  no. 1-2,  pp.  94-133. 
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Martius, a exposição de Fraser o leva insistentemente  a  enunciar  duas  

objeções  ao  seu  trabalho  em  O Ser e o Acontecimento: (i) que  sua  teoria  do  

acontecimento  é  um  véu  silencioso para  uma  teoria  do  sujeito  anterior  ao  

acontecimento, à  medida que o Sr. tende a atribuir dualidade ao 

acontecimento ex = {x ∈ X, ex},enquanto  tal  atribuição  é  precisamente  o  que  

permite Brouwer a  firmar   a   teoria   da   verdade   matemática   como   um 

procedimento  subjetivo; (ii)  que  seu  argumento  metafilosófico acerca  da  

ontologia  demonstra  uma  sutura  na  condição  histórica do  matema,  

manifesta  em  sua  abordagem  conjuntista.  Segundo Fraser, isso provoca 

uma contradição entre a dimensão formal pela qual a primazia do 

acontecimento é fundada, e sua ocorrência sob condições. Pois há necessidade 

na lógica clássica bivalente dentro da dobra ontológica, enquanto sua lógica, 

com a inclusão da lei do terceiro excluído, é apenas contingente na condição 

história do matema. Embora a discussão de Fraser seja interessante, sua 

conclusão crítica acerca da sutura matemática não é nada nova. Ela circulou 

ferozmente entre seus estudantes em fins de 1980 e começos da década de 

1990.   Como você hoje responde a essas objeções? 

 

AB – É inquestionável que, em O Ser e o Acontecimento, estou muito próximo 

de uma teoria do sujeito de algum modo anterior ao acontecimento. Tenho, com 

efeito, necessidade de um tipo de sujeito para “nomear” o acontecimento, 

embora o sujeito é tido como sendo uma conseqüência deste acontecimento. 

Existe aí uma circularidade. Esta foi já apontada por Jean-François Lyotard. 

Penso ter corrigido completamente esta falha em Logiques des mondes, onde o 

sujeito é “carregado” pela construção de um corpo, e onde não há mais a 

nomeação transcendente do acontecimento, mas apenas um traço objetivo: a 

substituição do inexistente. O que me distancia completamente de qualquer 

ideia que diga respeito a uma “livre produção” subjetiva de entidades 

matemáticas, ou do ser em geral. 

Gostaria, sobretudo, de sublinhar que minha oposição a Brouwer incide muito 

menos sobre o procedimento matemático (pois admito que o objeto matemático 

é produzido na seqüência axiomatizada) do que sobre as limitações intoleráveis 

que seu construtivismo introduz. Em especial, rejeito totalmente suas drásticas 
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reservas quanto ao infinito atual, que acredito ser, ao contrário do 

construtivismo, que é a forma mais banal do ser-múltiplo. 

Para pensar que há uma sutura entre a matemática e a filosofia, seria preciso 

pensar que a ontologia é intra-filosófica. Mas, precisamente, afirmo que a 

ontologia deve ser disposta fora da filosofia, já que sua efetividade é 

matemática.  Daí que não há cesura: a filosofia está subordinada à matemática 

enquanto ontologia, mas ela subordina-se também ao poema enquanto 

declaração do acontecimento, ou da política enquanto evidência coletiva do 

sujeito, etc. 

 

Tratemos agora da condição do poema 

 

19. O poema é a superfície onde o enigma do pensamento tem lugar, onde o 

pensamento passa como pura universalidade endereçada a todos em sua 

capacidade igualitária para o pensamento. Não haveria, assim, uma tensão 

singular na dupla condição da filosofia, a saber: poema e matema, sofística e 

matemática? 

 

AB – Não posso admitir que a tensão, bem real, entre poema e matema seja 

projetada imediatamente sobre a oposição entre sofística e matemática! Há, é 

verdade, uma instrumentação sofística do poema, muito clara na discussão 

realizada por Platão sobre a relação entre Simonides e Protágoras. Encontro 

traços desta instrumentação até Heidegger. Mas o poema por ele mesmo não 

está ligado à sofística. Ele representa uma forma declaratória do verdadeiro, que 

não é, com efeito, sua forma argumentativa. Há uma prova (épreuve) do poema, 

assim como há uma prova (preuve) matemática. A região filosófica que diz mais 

respeito aos matemáticos é a teoria das situações, ou dos mundos. A região 

filosófica que diz mais respeito ao poema é a teoria da substituição do 

inexistente, ou da declaração do acontecimento. Eu acrescentaria com prazer 

que a região que mais diz respeito ao amor é a teoria dos pontos (o que é uma 

escolha existencial radical?), e a que mais diz respeito à política é a teoria do 

tempo das verdades (como o processo de uma verdade pode organizar sua 

própria duração?). 
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20.  O poema desdobra-se num chamado emergente no qual em momentos 

singulares torna-se uma injunção, uma prescrição, uma declaração, embora 

permaneça a maior parte do tempo excluído da ordem   da   representação.  

Essa abertura não está, todavia, constrangida pela estrutura da verdade, o 

jogo do esquecimento e da memória sendo uma dupla injunção de dois desejos 

concorrentes? Essa abertura está disposta para permanecer indecidida, como 

o limiar heideggeriano da alethia? Há uma necessidade aporética, uma 

paranomásia equívoca inscrita no sítio palindrômico do jogo das duas 

palavras (e) possibilidades? O acontecimento é igualmente o tomar lugar neste 

jogo, um lugar poemático aberto pelo nome desse jogo. Mas o sujeito não 

acaba paralisado na indecisão? A verdade não é também o impasse singular 

do sujeito, antes que o seu começo? Por outro lado, para resumir a etimologia 

grega da palavra, um nome é dis-posto (onoma tithemi), digamos, 

apresentado. Ele é declarável (onoma kalo tina), mas acima de tudo 

permanece onoma monon (vazio), leksis kaini. Não é esse vazio que libera a 

potência da faculdade subjetiva para tomar lugar? 

 

AB – Acredito que o poema intervém em todo procedimento de verdade ao 

fixar a substituição do inexistente, ao nomeá-la, de fato. Mas esta substituição 

existe sem ele, ela não a constitui. Não penso mais que o nome seja abertura de 

um espaço de realização genérica, como eu acreditava há vinte anos. Penso que 

o nome (poético) é mais como um axioma: ele “firma” o primeiro termo da 

constituição do corpo subjetivável, faz brilhar seu poder novo. Ele encoraja a 

lógica das conseqüências. Ele é, em resumo, um órgão da fidelidade, mais do 

que seu espaço. O vazio está presente, é claro, na dupla qualidade de sua função 

ontológica (sustentar a composição das multiplicidades) e de sua função 

transcendental, ou lógica (o inexistente de todo objeto). Mas o nome não é o 

nome do vazio, ele é antes o nome da possibilidade de suas conseqüências. 

 

Para concluir, duas questões mais gerais: 

 

21. À medida em que sua ética da verdade resiste a tentação totalitária  de   um 
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engajamento autocrático e imperiosamente subjetivo impondo seu poder não-

qualificado, o Sr. parece fazer concessões para uma ética da deliberação que 

inventa a si mesma e suas próprias regras variando de acordo com os 

contextos e conseqüências políticas. No caso bolchevique, entretanto, Lenin 

alertou o partido com a ameaça performativa da resignação com um meio de 

convertê-la em direção a um procedimento revolucionário.  Essa queda-de-

braço do partido envolve um calibre carismático de virtude leninista e 

veemência a fim de reforçar uma prescrição? Isso não é o inominável de toda 

deliberação? Mais ainda, o tema da renúncia ascética implicada numa ética 

que demanda a verdade permanece indecidível no seu trabalho. Presumimos 

que o esquema do interesse desinteressado que guia sua ética   da   verdade   

não   é   kantiana   e   marcada   pelo dever, mas ameaçadoramente “altruísta”, 

jogando advertências ao vento. Desde uma perspectiva kantiana, apreensões 

de fidelidade e afetos impulsivos são difíceis e caprichosas. 

 

AB – Renunciei publicamente à teoria do inominável, presente na Ética. Pode 

ser também que eu renuncie completamente a todo uso da palavra “ética”, 

tantas são as contradições em torno desta palavra. Creio que o que existe, são as 

regras de incorporação a um corpo subjetivável, e que elas dependem 

inteiramente dos pontos a considerar.  Eu já havia afirmado, bem entendido, 

que não existe nenhuma ética geral, mas apenas éticas em situação, éticas 

ligadas a processos de verdade singulares. É preciso ir ainda mais longe nesta 

direção. Forçar a decisão justa no que diz respeito a um ponto é a única forma 

de dever que se pode reconhecer. O imperativo das verdades é superior a todos 

os outros, e estou inclinado a crer que não se pode lhe opor limites formais. 

 

22. Última questão: na “Carta do jovem operário”, Rilke, um suave guardião 

do sítio do possível, um poético emissário do fragmento, introduz uma 

contradição peculiar em uma das figuras (a criança) a quem ele assinala o 

aberto: “antes éramos criança em toda parte, agora somos criança apenas   

em um lugar”. Como esse singular rejuvenescimento, um novo nascimento do 

sítio do possível, pode reconciliar a Oitava Elegia do Diuno de Rilke com o 

aberto da Mnemosyne de Hölderlin? Como é possível fundir natalidade com 
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natividade?  O Sr. parece prescrever o aberto como um sítio do pensar que 

ressoa de modo vibrante com essa tensão, a saber, a designação de uma linha 

que é certamente ultrapassável, mas que deve serigualmente cuidada, 

testemunhada e atestada. 

 

AB – Eu diria somente isto: aceitar a intensidade nova do inexistente como tão 

potente quanto tua própria existência, é em todo caso re-nascer. Somos então as 

crianças das verdades nos corpos das quais nós nos incorporamos. 

 

Muito obrigado por seu tempo e suas respostas. 

 

Janeiro de 2008. 
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De l'idéologie à l'idée 

Este capítulo traz a tradução para o Português brasileiro da conversação que Alain 
Badiou manteve com Giovanni Minozzi em Paris, em janeiro de 2017. Giovanni 
Minozzi é o editor da tradução italiana de L'Être et l'Événement, juntamente com 
Pierpaolo Cesaroni e Marco Ferrari: BADIOU, A. L'essere e l'evento. Mimésis, Sesto S. 
Giovanni, 2018. Tradução de Giovanni Scibilia. Essa conversação está inserida como 
segunda parte do livro De l'idéologie à l'idée, publicado na coleção "Visages" por 
Éditions Mimésis. Nesta tradução, diferenciamos as intervenções de Alain Badiou e de 
Giovanni Minozzi pelas indicações AB e GM, respectivamente. As notas do tradutor 
estão indicadas por NT. Inserções de expressões originais em Francês estão indicadas 
[em itálico, entre colchetes]. Procuramos alterar o mínimo possível a pontuação do 
texto. 
 
Tradução e notas: Antônio Carlos da Rocha Costa 

Revisão por Norman Roman Madarasz 
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1. O Percurso da Filosofia de Badiou  

 

Dividimos o percurso filosófico de Alain Badiou em duas etapas, que 

designamos, respectivamente, como etapa I e etapa II. A etapa I corresponde ao 

tema da "ideologia", concluída pela escrita de Teoria do sujeito (Badiou 1982), 

enquanto que a etapa II corresponde ao tema da "ideia", iniciada com os 

seminários que Badiou começou a dirigir, logo após Teoria do Sujeito, e que o 

levaram a escrever O Ser e o Acontecimento (Badiou 1988).  Separando as duas 

etapas situa-se o que Badiou denominou seu "gesto platônico" (Badiou 2007, 

p.13), isto é, a reativação de seu interesse pelas matemáticas e sua racionalidade 

formal. No Prefácio à nova edição de Conceito de Modelo (Badiou 2007), Badiou 

escreve a respeito desse gesto66: 

 
Quando eu retornei, em meados dos anos oitenta, ao fundamento formal 
do pensamento criador ou rebelde, esse não foi um movimento em direção 
ao original ou ao autêntico, como foi nossa ação política anti-revisionista, 
anti-PCF e "sem partido". Foi sobre tudo um tipo de correção imanente 
desse movimento, de modo a descobrir nele não a selvageria primeira ou o 
abrupto esquecido, mas ao contrário a potência racional, a força 
conceptual intrínseca, a capacidade de especulação, em uma palavra, a 
fidelidade à grande tradição da filosofia como vitória sobre o caos. (p. 16-
17) 
Foi nesse ponto que eu reencontrei, evidentemente, a função retificadora e 
pacificadora das matemáticas, função da qual eu fui o servo no começo 
dos anos sessenta e da qual O Conceito de Modelo foi o primeiro 
testemunho público importante. (p. 17s) 

 

Gesto que esteve em consonância com o fato de que: 
 
filosoficamente, eu sempre fui e permaneço um platonista francês, para 
quem a questão do sujeito não é de modo algum separável da questão do 
formalismo onde um indivíduo pode, livre e limitado [contraint], erguer-
se sobre sua infraestrutura animal e, se incorporando à construção de 
uma verdade, tornar-se no futuro anterior o sujeito que ele tem que ser 67 
(p. 24). 

 

3. A Conversação 

 

GM – Eu gostaria inicialmente de te situar no que é o contexto histórico em 

minha opinião paradoxal – em relação à herança do marxismo e à 

                                                           
66 NT: Minha tradução das citações. 
67 NT: No original: devenir au futur antérieur le sujet qu'il devait être. O tempo gramatical 
futur antérieur indica uma ação futura que precede outra ação futura. 
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determinação das tarefas da filosofia – em que a França se encontra no final 

dos anos sessenta. Do lado de Althusser, muito esquematicamente, há a 

vontade de manter uma diferença entre ciência e ideologia sem recorrer ao 

conceito de sujeito (exceto como efeito ideológico). Do lado de Foucault, ao 

contrário, encontra-se uma crítica radical dessa pretensão científica do 

marxismo, e ele privilegia a concepção nietzschiana da política como campo de 

forças e conflito de interpretações. Mas encontra-se por outro lado, no último 

Foucault, uma valorização dos conceitos de subjetivação e de verdade como 

armas políticas ou pontos de resistência em relação ao poder. Parece-me então 

que, nos dois casos, é precisamente a referência à dialética que é sacrificada: e 

é justamente aí que eu situaria seu empreendimento filosófico. 

Estarias de acordo com essa reconstrução? Estava essa problemática da 

dialética já presente quando eras aluno de Althusser, ou ela surgiu com a 

ascensão do maoísmo e a transformação da conjuntura política? É preciso 

mencionar Jean-Paul Sartre para melhor compreender essa passagem? 

 

AB – Eu penso primeiramente que sua descrição é no essencial totalmente 

correta. Você aponta as duas correntes que, em relação à política e a seu lugar 

efetivo no sistema geral, compartilharam o que se chamava de "estruturalismo" 

em um sentido um pouco indistinto. Houve um estruturalismo que tendia a 

fazer economia da categoria do sujeito, e houve um estruturalismo onde, ao 

contrário, o sujeito era o pivô. Esse foi finalmente o caso de Foucault, dentro de 

uma perspectiva mais historicista, e esse foi o caso de Lacan dentro do campo da 

psicanálise; portanto, essa divisão foi patente. Minha posição nessa época – eu 

era mesmo muito jovem – consistiu em um duplo movimento: o primeiro foi o 

de me engajar e de me instruir nele [NT: no estruturalismo] e, pensando bem, 

no começo eu estava sobretudo ao lado de Althusser, provavelmente em razão 

de meu interesse filosófico pela ciência e as matemáticas em particular. Se se lê 

os textos dos Cahiers pour l'Analyse68 por exemplo, vê-se mesmo uma certa 

                                                           
68 NT: Cahiers pour l'Analyse: Publicação do Cercle d'Epistémologie de l'École Normale 
Supérieure de la rue d’Ulm de Paris, círculo de estudos criado por Louis Althusser, do qual 
Badiou participava e que ele menciona logo a seguir, na conversação. Ver em 
http://cahiers.kingston.ac.uk/ diversos comentários e entrevistas sobre o círculo e sua produção 
filosófica, assim como os números dos Cahiers pour l'Analyse, digitalizados e disponibilizados 
para download. Ver também o livro que reproduz muito do material contido no site: Hallward, 
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dureza cienticista – chamemos assim, retrospectivamente – e portanto uma 

posição que assume claramente a distinção ciência/ideologia em seu contexto 

althusseriano; alguma coisa de muito afastado, nessa época, das configurações 

foucaultianas – das quais eu permaneci em definitivo sempre afastado. Eu 

penso então que você faz um diagnóstico exato, mas o elemento subterrâneo que 

contrariava isso era que meu enraizamento filosófico primordial era o 

existencialismo de Sartre. Portanto era como uma meia-conversão, eu a 

chamaria assim: uma espécie de cura estruturalista althusseriana, bastante 

marcada pelo cienticismo, para me tirar da herança fenomenológica. Para 

responder mais exatamente à sua questão, eu diria que a dialética estava 

presente, num nível nem tão inconsciente, como alguma coisa já superada, no 

sentido hegeliano. Na realidade era um movimento dialético: de início uma 

negação estrutural do idealismo moderno, negação que em seguida se mostra 

ser uma superação transitória, uma operação necessária, que não tinha ainda 

seu terceiro termo, seu desenvolvimento efetivo. 

Quando eu estava no círculo de epistemologia que Althusser constituiu, 

nós nos pusemos de acordo sobre o fato de que havia três termos: a ideologia, a 

ciência e a filosofia, as quais não eram redutíveis umas às outras – nós nos 

colocamos de acordo em particular sobre o fato de que os operadores da 

ideologia eram noções, os da ciência eram os conceitos e os da filosofia as 

categorias. Portanto, eu herdei uma disposição triangular na qual ideologia, 

ciência e filosofia estavam em um certo sentido distinguidas e compreendidas 

no nível de seus operadores, sem que tudo isso tenha conseguido constituir uma 

teoria estabilizada de todos esses conceitos. Sinteticamente, eu creio que havia 

um trabalho subterrâneo da herança dialética marxista-sartriana (do Sartre da 

Crítica da razão dialética contra o Sartre de O Ser e o Nada), e havia uma 

adoção quasi-terapêutica de um althusserianismo duro, mais duro que aquele 

de Althusser... 

 

GM – ...Um "pitagorismo" althusseriano. De fato, mesmo se nunca houve 

espaço para uma filosofia da consciência em seu pensamento, eu creio que se 

pode ver nele uma relação ininterrompida com Sartre. O que me interessa é 

                                                                                                                                                                          
P. and Peden, K. Concept and Form. Verso, Brooklyn, 2012. (vol. 1 e 2). Foram publicados 10 
números dos Cahiers, entre o início de 1966 e o início de 1969. 
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que a palavra "dialética" permanece ambígua na filosofia de Althusser: não é 

claro como se pode relacioná-la com o componente spinozista do pensamento 

dele. Ao mesmo tempo, pode-se ver também dentro de uma certa corrente 

estruturalista toda uma reflexão sobre a categoria do negativo. Parece-me 

então que essa questão e as discussões aparecidas nos Cahiers são um bom 

ponto de partida. 

 

AB – Sim, essa reflexão está presente, mesmo com uma renúncia à dimensão 

criativa da negatividade; eu penso que o conceito chave da negatividade no 

estruturalismo é aquele da lacuna [manque], da case vide etc., esses são os 

operadores centrais. Mas é preciso compreender bem que mais que uma relação 

constituída com a dialética como tal, havia nessa época um horizonte anti-

hegeliano. Isso não quer dizer anti-dialético de modo absoluto, mas que se 

queria terminar com isso que era dado nos ensinamentos de Kojève69, de 

Hyppolite70... terminar com esse Hegel da Fenomenologia: eu mesmo trabalhei 

sobre a Ciência da Lógica em uma perspectiva anti-hegeliana. Eu achei que 

havia alguma coisa de magnificamente estrutural na Lógica de Hegel, cuja 

questão era complexa. Além disso "dialética" era uma palavra fetiche, que 

apesar de tudo Althusser continuava a manusear, distinguindo entre 

materialismo histórico e materialismo dialético (segundo o ensinamento central 

de Stálin). Pode-se dizer, portanto, que se tratava também de um significante 

importante. Eu penso que tudo gravita em torno disso e, olhando o conjunto de 

minha trajetória, eu teria a audácia de dizer que, em definitivo, o que eu tentei 

fazer, foi renovar a dialética. 

 

GM – Certo. E, contudo, se se compara O Conceito de Modelo, ou suas 

intervenções epistemológicas aparecidas nos Cahiers pour l'analyse, com suas 

obras 'maduras', encontra-se aí um paradoxo similar: de início você segue 

Althusser, procurando uma definição "mecânica" ["machinique"] da ciência 

                                                           
69 NT: Alexandre Kojève, primeiro e influente comentador francês da Fenomenologia do 
Espírito, de Hegel, do início da década de 1930, cujos cursos foram publicados em 1947, com o 
título Leçons sur la Phénoménologie de l'Esprit. 
70 NT: Jean Hyppolite, aluno de Kojève, primeiro tradutor francês da Fenomenologia do 
Espírito, de Hegel, tradução publicada em 1941, e autor de Genèse e Structure de la 
Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, outro comentário muito influente, publicado em 1946. 
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que pudesse dispensar um sujeito "constituinte" (contra Miller71); em seguida, 

caberá precisamente à categoria de sujeito definir um acontecimento 

científico, ainda que se saiba que esse "sujeito" não é evidentemente nem um 

sujeito constituinte, nem uma consciência. Como explicas essa reversão, e 

como ela retroage sobre o conceito de ideologia? 

 

AB – Eu penso que existiu aí uma verdadeira transformação em meu 

pensamento, ligado a uma reintrodução da categoria do sujeito dentro de um 

contexto ele mesmo reformado. Quais são as consequências necessárias do fato 

de você reintroduzir o conceito de sujeito, mas de um modo que o desata dos 

operadores do tipo "consciência"? É preciso instaurar [mettre em place] uma 

maquinaria conceitual bastante complexa, pois esse sujeito só é inteligível na 

realidade sob a dupla condição de um caráter extraordinariamente estrutural da 

categoria de "situação" de um lado – porque ela é ontologicamente 

matematizada – e da categoria de acontecimento [événement] e de processo 

pós-acontecimental de outro; é somente sob essas condições bastante 

remanejadas que a categoria de sujeito ressurge. Portanto é certo que, em 

relação à solução mecânica que é apresentada na polêmica com Miller, eu dou 

razão à perspectiva de Lacan sobre um ponto: não se pode economizar a 

categoria do sujeito, presente nessa polêmica. E se não se pode fazê-lo, advirá 

forçosamente um momento onde não se poderá economizar mais a noção de 

ideologia, nem que seja sob as formas [les espèces] disso que, por exemplo, 

torna impossível a subjetivação. Se você aceita [mettez en place] o fato de que o 

sujeito, em um certo sentido, desenvolve [déploie] sempre um regime de 

fidelidade pós-acontecimental no interior de um mundo, você é obrigado a dar 

conta das razões pelas quais essa fidelidade pode não existir, pode se 

interromper, se romper, sucumbir às leis do mundo, etc. Na verdade poder-se-ia 

chamar de "ideologia" o conjunto de tudo isso, é uma tentação que eu não 

formalizei completamente, mas que me parece corretamente posta. 

Na verdade, a inversão em relação à dialética tradicional é que o sujeito 

não é o portador da negatividade de modo principal, porque a fidelidade é uma 

                                                           
71 NT: Jacques-Alain Miller, aluno de Althusser, principal editor dos Cahiers pour l'Analyse, 
cuja criação promoveu e que procurou orientar com base em sua adesão à concepção lacaniana 
da psicanálise. 
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afirmação primordial. Se se considera que o acontecimento é não a proposição 

de uma mudança real, mas a proposição de um novo possível, um procedimento 

de verdade [procédure de vérité] e, portanto, uma subjetivação, isso vai ser a 

efetuação [l'effectuation] desse possível dentro de condições mundanas 

precisas. Trata-se de um processo afirmativo: quer dizer que o propósito que 

define o sujeito não é primordialmente negativo, está preso ao surgimento da 

nova possibilidade na forma de acontecimento – possibilidade que ele vai falhar 

em efetuar na condição de impossível. Portanto a constituição do sujeito está 

determinada por um "sim" fundamental, o sim ao acontecimento, com o qual ele 

vai aceitar um encontro no amor, ou vai se converter a um novo regime de 

formas na arte. Em consequência a questão da negatividade se inverte: trata-se 

de compreender como, em relação à emergência do sujeito, a situação resiste ao 

procedimento de verdade. Eu penso cada vez mais que é aí a zona da ideologia, a 

zona do conjunto de operadores anti-subjetivação. Na Ética72, por exemplo, eu 

tive a tendência a dizer que a ideologia na verdade é o indivíduo: aquilo que, do 

indivíduo, resiste ao sujeito. Agora as questões são imbricadas [intrinquées] de 

tal modo que a afirmação se desloca em direção à criação, e a negação se desloca 

em direção à ideologia, pois no fundo essa negatividade é uma inércia. No fim, a 

verdade está do lado do infinito, e a ideologia são as diversas formalizações da 

finitude. 

 

GM – Agora eu teria a tentação de antecipar muitas questões, mas vamos 

retornar a esse ponto crucial. Por agora, eu queria continuar essa genealogia 

da dialética e analisar o que se passa em seus panfletos e escritos dos anos 

setenta, que estão agora reunidos sob o título "Os Anos Vermelhos"73: 

poderíamos dizer que esses são verdadeiros manifestos, redigidos com uma 

preocupação eminentemente estratégica, animados pela urgência e pela 

paixão do real dos quais você falará em O Século74. Eu diria que esses escritos 

estão, de alguma maneira, necessariamente suturados à condição política 

deles: poder-se-ia dizer que, nessa altura, a filosofia preenchia um papel 

                                                           
72 BADIOU, A. L'Éthique: Essai sur la conscience du mal. Paris : Nous, 2003. 
73 BADIOU, A. Les Années Rouges. Paris : Les Prairies Ordinaires, 2012. 
74 BADIOU, A. Le Siècle. Paris : Le Seuil, 2005.  
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essencialmente ideológico? Ou há ao invés disso uma ideologia espontânea das 

massas revoltadas que a filosofia teria por tarefa organizar conceptualmente? 

 

AB – Se eu reflito sobre essa questão precisa, eu vejo que a retroação indica 

uma certa complexidade sobre esse ponto, que é provavelmente ligada ao fato 

de que a intervenção filosófica permanece, para dizer com meu vocabulário, 

fortemente suturada à sua condição política; com as vantagens que isso dá - 

paixão do real, sentimento de urgência, estratégia visível - mas com todos os 

inconvenientes conceptuais que isso cria. Eu penso que, no fundo, a filosofia 

aparece como o espaço no qual se pode clarear a questão da ideologia. É 

espantoso ver que na Teoria da contradição75, que retoma essencialmente as 

categorias de Mao [NT: Mao Tsé-Tung], o ponto da negatividade é muito 

presente. Em Sobre a ideologia76 não acontece a mesma coisa, porque lá o que 

surge é a potencialidade afirmativa da revolta. Estamos no caminho do que eu 

chamaria mais tarde a Ideia, como você sublinhou. Então, retrospectivamente 

evidentemente, até porque não é preciso falar de outra coisa do que de hoje em 

dia, os dois livros são mais contraditórios do que eles aparentam; quando eu os 

reli muito tempo depois, eu me dei conta de que eles caminham juntos, mas não 

simplesmente assim. Dito de outro modo, eu penso que há um lado dialético, no 

sentido primitivo do termo, na Teoria da contradição, mas com nuances 

importantes que Mao introduziu aí: e em Sobre a ideologia há alguma coisa que 

puxa mais para a existência de um potencial estratégico afirmativo da ideologia 

proletária e revolucionária. Por fim os invariantes comunistas, que são o 

coração da proposta, têm possivelmente o papel do que eu chamaria hoje em dia 

de a ideia comunista, enquanto receptáculo geral e formal das políticas 

emancipadoras. Pode-se dizer que a filosofia é naquele momento aquilo que 

recolhe, aquilo que cria um espaço de acolhimento e de transmissão para esse 

gênero de processo. Portanto se se retoma a triangulação ideologia-ciência-

filosofia, a ciência desaparece um pouco; a ideologia se divide bastante 

claramente - ela seria ao mesmo tempo o conjunto das inércias reacionárias, de 

um lado, e a ideia, do outro - e a filosofia se torna um tipo de receptáculo que 

será formalizado mais tarde, de modo muito mais rigoroso, na temática das 

                                                           
75 BADIOU, A. Théorie de la Contradiction. Paris : Maspero, 1976. 
76 BADIOU, A. De l'Idéologie. Paris: Maspero, 1976. 
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condições77. Lá não se fala das condições, a filosofia está à serviço dos 

invariantes comunistas. 

 

GM – Eu diria que esta é de algum modo uma outra constante do seu 

pensamento. Para ti, o marxismo não foi jamais uma ciência, mas um discurso 

que serve aos sujeitos em revolta. Em O Conceito de Modelo você diz, em 

particular, que a filosofia é a "prática de uma relação impossível entre ciência 

e ideologia": eu penso que, mesmo que esta expressão permaneça ligada a 

uma perspectiva epistemológica, nós poderíamos tentar traçar a evolução dela 

através das transformações do seu sistema... 

 

AB – Como você vê, quer se queira quer não, a filosofia é sempre o lugar onde 

se discute, em definitivo, a relação entre negação e afirmação, é preciso partir 

daí. Isso é verdade desde o Sofista de Platão. Para te resumir, e eu tenho quase 

vergonha disso, eu permaneço convencido intimamente do enunciado de 

Althusser segundo o qual a filosofia não tem história. Assim como, em um certo 

sentido, a política tem uma história, mas os invariantes comunistas não têm 

nenhuma. Portanto há uma cumplicidade, para mim, entre a não-historicidade 

da filosofia e alguma coisa como a não-historicidade da ideologia da 

emancipação, elas se acompanham uma à outra... Ora, é preciso também ser 

muito crítico em relação a essa visão das coisas. É verdade que, com efeito, 

subsiste todo um grande problema, que em O conceito de modelo se exprime 

através da relação entre ciência e ideologia, mas do qual se poderia dizer que 

hoje ele se exprime no interior do espaço ideológico entre afirmação e negação, 

tal como ele é recolhido pela filosofia em sua doutrina geral do ser das verdades, 

e que essa operação só é histórica em um sentido derivado - ainda que seja certo 

que nós estejamos constantemente diante das provações da história...  

 

GM – Vamos perseguir agora esse caminho para dentro da dialética e nos 

aproximarmos daTeoria do Sujeito78. No fim do primeiro capítulo desse livro 

ambicioso, encontra-se uma expressão que me impactou bastante: você fala de 

fato do "trabalho do positivo". Essa passagem me espanta porque, apesar de 

                                                           
77 Explicitada em BADIOU, A. Conditions. Paris : Seuil, 1992. 
78 BADIOU, A. Théorie du Sujet. Paris : Seuil, 1982. 
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uma certa insistência - que é compartilhada por ti e sobretudo por seus críticos 

- sobre os conceitos de destruição, purificação, subtração, e em geral sobre 

aquilo que concerne ao remanejamento da categoria do negativo, pode-se 

também encontrar no seu pensamento uma atenção constante para o elemento 

afirmativo imanente a todo ressurgimento subjetivo/de massa (e eu penso que 

essa distinção toca no coração do problema): em primeiro lugar, esse elemento 

afirmativo tem necessidade da organização de um corpo político para se 

manifestar enquanto tal? Eu te pergunto isso porque nós poderíamos pensar 

também que no conceito de invariante comunista - de que você fala em Sobre a 

ideologia - há uma dimensão de espontaneidade! 

 

AB – Entendo sua questão. Na realidade ela está presente, na Teoria do sujeito, 

pela distinção entre subjetivação e processo subjetivo. É evidente que a 

subjetivação enquanto tal não pode ser reduzida a protocolos de organização: a 

subjetivação é mesmo, em um certo sentido, o momento da liberdade pura, 

apesar de tudo. E não gosto muito da palavra liberdade, como você sabe, porque 

eu me servi tanto dela quando eu era um jovem sartriano que eu me enfadei 

dela [je m'en sui fatigué]! Eu prefiro falar de igualdade, hoje em dia. Esse 

aspecto vai permanecer continuadamente: no fato de que um indivíduo aceita 

dizer sim à provocação acontecimental [événementielle], ou de se incorporar a 

um processo de verdade qualquer, estando dado que se está na figura da exceção 

imanente às leis do mundo, eu aceito que se diga que há aí espontaneidade. 

Assim, é verdade que toda afirmação se divide entre uma parte de 

espontaneidade subjetivante e as exigências do processo subjetivo que são 

afirmativas elas também, mas em uma modalidade diferente. Nesse sentido se 

pode assemelhar essa perspectiva às concepções presentes em Sobre a 

ideologia. 

 

GM – Mas, poder-se-ia ver também esse momento da subjetivação, ou da 

ruptura, a partir do qual pode haver um processo subjetivo, mais como um 

momento de negatividade (como muitos intérpretes o fazem)? Trata-se, talvez, 

de dividir a perspectiva em que se coloca esse momento? 
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AB – Sim, eu entendo que desde o começo esse é o assunto de nossa conversa, 

afirmação e negação. Há um elemento de negatividade, é evidente; mas eu 

penso que a subjetivação é a aceitação afirmativa de um elemento de 

negatividade, é isso que eu diria. Eu nunca neguei que a negatividade seja uma 

categoria importante. É por isso que eu sou conhecido mais como um negador 

[un négateur] e um destruidor (o que é completamente contrário a meu ser 

próprio, porque eu só gosto da construção sistemática...). Com certeza os 

escritos dos anos setenta são hinos à revolta e às sublevações. Mas, de um outro 

lado, eu penso que o que diferencia não é a negatividade enquanto tal, mas o 

fato de a querer afirmar, de se introduzir na negatividade em uma modalidade 

que é imediatamente afirmativa. Mas se esse elemento de afirmação não é 

retomado em uma fidelidade constituída, com sua disciplina própria, só se terá 

tido fogo de palha [la flambée] simplesmente. Desse ponto de vista, o negativo 

somente não é suficiente. 

 

GM – Eu insisto sobre esse ponto porque me parece que há uma imagem 

muito contraditória de ti: no horizonte spinozista, você é considerado como um 

destruidor, um pensador do negativo, talvez um teólogo, enquanto que para 

um hegelo-lacaniano [hégélo-lacanien], como Žižek, você não está tanto na 

negatividade! 

 

AB – É normal que eu possa ser puxado para esses dois lados porque o meu 

problema é justamente o elemento afirmativo da negatividade: todo meu 

problema, que se situa na relação de imbricação entre teoria dos mundos de um 

lado e ruptura acontecimental de outro, é que o que vai permitir à criação de um 

novo possível de se instalar no mundo é a coesão afirmativa. Se não, isso 

permanecerá uma tempestade, e o mundo conhece tempestades. Há uma 

maneira de as tratar e de anular o efeito delas - isso é a teoria do recobrimento 

que eu estou desenvolvendo no momento. 

 

GM – Eu gostaria agora de te perguntar sobre uma tensão interna a seu 

pensamento que me parece incontornável para compreender verdadeiramente 

a questão da ideologia, e para começar a clarificar o sentido da distinção entre 

filosofia e política. Em Teoria da Contradição, você dá muita importância ao 
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tema da "destruição do falso". Ora, é sabido que o fato de identificar o que é 

falso em política é um problema delicado, mas acabamos de falar do contexto 

histórico preciso ao qual é preciso ligar esse panfleto. Hoje você sustenta 

sobretudo que a política é uma invenção de formas; mas você afirma ao 

mesmo tempo que a essa invenção de formas deve corresponder um arrancar 

de imagens, uma subtração dos fetiches do imaginário contemporâneo (eu 

penso por exemplo no seminário Imagens do tempo presente79), e se trata de 

uma definição filosófica. Você pensa que essa subtração da imagem seja uma 

condição ou antes uma consequência da invenção de uma nova forma? Eu te 

pergunto isso, notadamente porque hoje em dia o problema é frequentemente 

aquele de escolher entre imaginações políticas diferentes, mas também porque 

se pretendeu definir a sociedade pós-moderna pelo simulacro - que, segundo 

Deleuze, destrói tanto o modelo quanto a cópia. 

 O ponto é que, desde suas críticas a Althusser, você recusa reduzir a 

ideologia a uma representação imaginária; entretanto, em O Século80, mas já 

em Teoria do Sujeito, você sublinha tanto a potência quanto o risco de uma 

imagem que se liga ao real. Como é preciso conceber, subjetivamente, a 

relação entre forma e imagem? 

 

AB – É uma questão extraordinariamente complexa. Se se tenta retornar aos 

desenvolvimentos mais teóricos sobre esse ponto, é preciso partir talvez da 

relação ou da não relação entre ideia e imagem: se está então em uma questão 

platônica exemplar! Em verdade é toda a questão que retrospectivamente apoia 

a crítica onipresente do comunismo como utopia, representação falaciosa, 

quimera criminal, etc. É a convicção de que em realidade essa ideia, quer dizer o 

sistema geral dos invariantes comunistas, em suas formas historicizadas 

sucessivas, não é mais que uma imagem. Você tem razão de dizer que a ideia 

deve se apresentar como política a partir do momento em que ela está em 

condições, em um mundo determinado, de propor uma nova forma. E essas 

novas formas não são imagens, elas são validáveis como exceções praticáveis em 

um mundo determinado. Eu penso que "forma", tomada assim, se opõe 

precisamente à "imagem", e eu diria mesmo que o tratamento da forma como se 

                                                           
79 BADIOU, A. Le Séminaire - Images du temps présent: 2001-2004. Paris: Fayard, 2014. 
80 BADIOU, A. Le Siècle. Paris: Seuil, 2005. 
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ela fosse uma imagem é a ideologia no seu sentido negativo. Em consequência, 

desse ponto de vista, a matriz estratégica entra [bascule] ela mesma no 

imaginário; e o imaginário, assim que se quer considerá-lo como se ele fosse o 

real, é sempre criminal porque a imagem nesse caso é a morte do real. Uma vez 

isso dito, pode o processo da forma se privar integralmente das imagens? Essa é 

uma outra questão, a de saber se existe um lugar subordinado, mas inevitável, 

da imagem no processo político que definimos pela forma. Se a examinamos 

completamente [NT: essa questão], somos obrigados a nos instalarmos em 

algum lugar na relação entre política e arte, quer dizer no cruzamento entre 

procedimentos de verdade distintos. É um problema muito real, o de saber 

notadamente se existe uma arte revolucionária, ou qual é o papel das imagens, 

dos ícones, das bandeiras... e sobretudo o fato de que isso alimenta 

constantemente a propaganda adversa, segundo a qual tudo isso não é mais que 

um imaginário, um bazar totalitário propagandista, etc. Ora, eu não tenho 

posição teórica estabelecida sobre o cruzamento entre procedimentos de 

verdade diferentes. No ponto de partida [en amont] é evidente que o ponto é 

que a política, em seu processo subjetivo próprio, é a invenção de novas formas 

de vida coletiva, mas no ponto de chegada [en aval] há não somente a questão 

de saber como a forma é acompanhada [escortée] de imagens que relançam, a 

elevam, a desenvolvem, mas também a questão filosófica de saber como pensar 

e legitimar cruzamentos entre verdades diferentes. Poderíamos mesmo estender 

esse problema e perguntar se a teoria dessas formas é científica, ou qual é a lei 

subjetiva da relação entre política e amor. Em geral compreende-se muito bem 

que, desde que uma exceção imanente é instalada, ela tem um poder de 

imantação sobre aquilo de que ela é vizinha no mundo, em particular sobre 

aquilo que reivindica também o estatuto de exceção: os artistas de vanguarda 

são fascinados pelos políticos de vanguarda, e reciprocamente... É preciso 

inventar uma teoria das redes e da imbricação de procedimentos experimentais 

em setores que não são homogêneos. 

Finalmente, eu estaria tentado a dizer que, no início, os procedimentos de 

verdade são de tipos distintos: eu partiria da separação. Lênin dizia que a 

insurreição é uma arte, mas eu penso que ela deve ser compreendida de início 

como uma experiência sui generis. Eu reconheço, contudo, que a instalação de 
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um procedimento em condição de exceção não pode pretender estar desligada 

definitivamente de toda figura do imaginário. Temos necessidade disso. 

 

GM – O que me interessa é o fato de que você procura elaborar uma teoria 

imanente da ideologia; mas então é preciso colocar essa questão do 

imaginário e de seu papel político. Sobretudo no momento histórico em que se 

vê que talvez jamais tenha havido o fim das ideologias... 

 

AB – Sim, o fim das ideologias se torna ele mesmo a ideologia dominante. 

 

GM – É um tipo de retorno do reprimido. De fato, agora se vê muito bem que, 

com o avanço dos novos "populismos" de direita e de seus discursos, o 

pensamento de esquerda está se interrogando sobre a necessidade de uma 

nova ideologia. Eu me pergunto se não se pode encontrar uma aliança entre 

invenção das formas e imagens, ou então se se pode conceber um 

relacionamento não imaginário com a ideologia. 

 

AB – Eu penso que esta é uma questão em aberto. O rigor do pensamento deve 

se fazer no sentido da distinção entre procedimentos, não de sua fusão: é uma 

operação em parte defensiva contra toda tentativa de redução da forma à 

imagem. Uma vez isso dito, isso não resolve o problema de saber qual é a 

articulação entre desenvolvimento efetivo da ideia e figuras imaginárias; e 

então, apesar de tudo, da reintrodução, no devir da ideia, de determinações que 

são ideológicas... Retornaremos então ao que eu sempre pensei, a saber, que a 

ideologia não é oposta à ciência, mas sempre a uma outra ideologia. Não há 

política científica, ainda que a política seja racional e argumentativa. Em 

consequência, por mais que a política vá desenvolver em seu próprio seio 

sistemas de representação parcialmente imaginários, nas modalidades que estão 

também presentes na propaganda artística, no esquematismo, cartazes, etc., ela 

vai fazê-lo em nome de uma dominação do imaginário pela ideia. Mas essa 

dominação permanece imaginária mesmo assim. Portanto, essa seria a criação 

imanente de uma ideologia instalando a luta ideológica - esse bom e velho 

conceito - da qual eu penso que tentar evitar é uma aventura sem saída. Assim 

como seria sem saída pensar que se iria opor a ciência à ideologia, seria também 
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sem saída pensar que se vai opor o real, ou a vida, ou a autenticidade à 

ideologia. A ideia termina sempre também por subsumir ou se projetar na figura 

de uma ideologia: é o momento em que o afirmativo tem necessidade de sua 

negatividade. É preciso ver que a afirmação, que para mim é o núcleo das coisas, 

está sempre entre duas negações: a negatividade primordial da sublevação, do 

acontecimento e de sua aceitação, mas também a negatividade do adversário e 

do mundo ambiente, quer dizer, isso que mantém [maintient] a exceção como 

exceção!  

 

GM – Eu aproveito para te colocar uma questão sobre o estatuto do 

marxismo: pode-se descrever seu percurso, desde os anos setenta até suas 

intervenções mais recentes, como uma passagem do marxismo enquanto 

trabalho de divisão, ao marxismo enquanto trabalho de reunião. Trata-se de 

duas visões compatíveis ou antes de uma verdadeira mudança de conjuntura? 

 

AB – De fato, quanto eu falo da reunião, trata-se sempre de uma reunião que se 

faz no elemento da divisão: é uma reunião que está em situação de exceção 

imanente em relação ao mundo ele mesmo. Tem-se a necessidade de uma 

reunião para verificar que se está completamente de acordo sobre a divisão. 

Depois do que se vai dividir ainda, notadamente sobre a relação desse acordo 

com o mundo. Uma reunião depende sempre de uma decisão, e uma decisão é 

tomada em relação ao que é preciso fazer no mundo tal como ele é para 

continuar um processo político. Lá adiante vai haver desacordos, dos quais é em 

princípio admitido, salvo crise, que eles estão sob a lei do acordo - a reunião é o 

acordo no desacordo. Portanto eu não mudei de ponto de vista, eu me pergunto 

simplesmente para que serve o marxismo: o marxismo afirma a divisão como 

tal, mas isso não é ainda a política, porque o que conta são as decisões políticas, 

a saber a construção da unidade na divisão, através de decisões coletivas sobre o 

que é preciso fazer. O marxismo ativo, vivo, esclarece como, nas condições de 

divisão, a unidade construída na reunião vai operar como o ator dessa divisão 

ela mesma. 

Eu tentei levar o marxismo para o lado de sua efetividade máxima. No 

fundo, se trata de uma luta contra o marxismo acadêmico, que pode certamente 

produzir excelentes análises do mundo tal como ele é, mas que tem por outro 



Norman R. Madarasz (Org.)| 267 

 

 

lado uma tendência hoje em dia a produzir visões apocalípticas. Tomemos um 

enunciado que circula atualmente por todos os lados, segundo o qual "é mais 

fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo": alguns pretendem 

que não se pode sair do capitalismo, mas que pelo contrário nós poderíamos 

conseguir um fim do mundo que seria verdadeiramente o nosso [fim]! É a 

grande festa do fim do mundo. Uma tal posição tem amplo apoio hoje em dia, 

porque a ideia de um outro presente está muito enfraquecida, e se é tentado a 

produzir somente descrições das tormentas contemporâneas. É um pouco 

contra isso que eu disse que era preciso que o marxismo fosse uma efetividade, e 

não uma descrição apocalíptica. 

 

GM – Sempre a propósito do fim das ideologias e da ideologia do fim, há 

também uma outra tensão, talvez mais profunda, que habita seu pensamento 

há muito tempo e que se prolonga até o presente: a concernente ao estatuto 

das subjetividades antagonistas. Na Teoria do Sujeito, você convida de início a 

conceber "o imperialismo como sujeito e não somente como substância", 

portanto a ver como as forças reacionárias ou conservadoras se engajam elas 

mesmas no conflito político; mas na sequência você te contradiz 

explicitamente, e afirmas que há, falando propriamente, um só sujeito para 

cada sequência política. Alberto Toscano diz a esse respeito que isso é uma 

verdadeira antinomia, que você procura superar em Lógicas dos mundos, 

distinguindo entre sujeitos fiéis, reativos e obscuros. 

O que eu acho interessante é o fato de conceber o conflito político como 

um conflito lógico. Como você relacionaria tudo isso à situação da 

"governamentalidade" contemporânea? No fim do Lógicas dos mundos você 

diz que o materialismo democrático, que poderia parecer um dispositivo inerte 

e estrutural, é uma ideologia "violenta e guerreira". Será que podes 

verdadeiramente reduzir esse dispositivo a uma máquina administrativa, ou à 

produção de subjetividades puramente reativas? 

 

AB – Eu insisto sobre a visão do capital como uma máquina anônima, mas eu 

penso que ele continua a ter aí, nos operadores da dominação, efeitos de sujeito. 

Em definitivo, há certamente um caráter oligárquico do mundo contemporâneo. 

Não é simplesmente uma máquina, são pessoas, suas clientelas, seus 
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partidários, seus aparelhos repressivos, e há inclusive um jogo complexo de 

decisões, de rivalidades... Portanto, a descrição da cena contemporânea não 

pode ser feita em termos estritamente mecânicos. É como se se dissesse que o 

gangsterismo é uma máquina; mas no fim das contas há as gangs e há os chefes. 

Hoje em dia nós entramos em um ambiente complexo que tem um ar mecânico, 

mas que é em realidade fragmentado: não é um império, é um mosaico de 

apropriação dos lucros potenciais da máquina, e tudo isso não é redutível à 

unidade de uma máquina. Em consequência eu não creio que se possa 

raciocinar como se houvesse uma máquina de um lado e o sujeito emancipador 

do outro - quando se diz isso, se está sempre a dizer que há a morte de um lado e 

a vida do outro. Mas não há só a morte daquele lado: há as atividades 

fragmentadas, contraditórias e conflituosas de dominação, de apropriação e de 

predação, que são calculadas e organizadas. Por outro lado, há uma máquina, e 

há o capital e a circulação evidentemente, há uma inteligibilidade de conjunto 

dos fragmentos dessa máquina, mas isso não impede que seja preciso 

representar sua fragmentação e seu sistema de contradições próprias. Nesse 

sistema, as contradições são os avatares das subjetivações interiores... É mesmo 

espantoso ver que no mundo ocidental os dirigentes se creem forçados a agitar 

sempre a bandeira da democracia, da liberdade, da Revolução francesa, etc., e 

que eles se considerem como os depositários de um capitalismo benévolo em 

relação a um outro capitalismo "autoritário". A operação que consiste em 

aterrorizar os franceses pela imagem de Putin não é uma operação que se deduz 

claramente da máquina capitalista enquanto tal. Eu penso que há traços 

subjetivos em um sentido derivado: por exemplo, há os encobrimentos que vêm 

do sujeito obscuro. Atualmente há um empreendimento sistemático consistindo 

em declarar que os processos revolucionários do século XX são estritamente 

redutíveis a crimes, e isso é uma operação típica do sujeito obscuro. 

 

GM – Eu penso que mesmo o fenômeno do "Alt-right" 81 nos Estados Unidos é 

muito interessante a esse respeito: nós encontramos aí o discurso de um grupo 

social historicamente hegemônico, que se apoia em discursos de minorias 

oprimidas ("nós, os brancos, nós nos sentimos discriminados pela sociedade 

                                                           
81 NT: Alt-right (= alternative right) é uma designação norte-americana para pessoas e grupos de 
extrema direita, neofascistas, suprematistas brancos, negadores do Holocausto, etc. 
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multicultural"). É uma operação teórica genial, porque com efeito, se nós 

ficamos no quadro democrático do direito, então todas as identidades têm o 

mesmo direito de se sentir ameaçadas! 

 

AB – Na realidade o capitalismo enquanto máquina estrita não tem relação 

nenhuma com as identidades, ao contrário. Donde surge então o fato de que o 

identitarismo está em vias de se reconstituir por todos os lados? Essa não é por 

culpa do capitalismo como tal, é por culpa do capitalismo enquanto mediação 

subjetiva das figuras da apropriação e sobretudo de rivalidade que nos 

trabalham hoje em dia. Nós esquecemos sempre que o capitalismo é também a 

guerra interna, não é uma máquina pacífica que se expande unicamente 

segundo os mecanismos estruturais. Na escala macro-histórica, o capitalismo é 

a história das guerras - é a tese de Alliez e Lazzarato82. No século XX houve duas 

guerras colossais em um espaço de tempo historicamente muito reduzido, e 

neste momento [atual] a guerra se espalha pouco a pouco. 

 

GM – A partir de O ser e o acontecimento83 você põe uma clara divisão entre 

política enquanto procedimento genérico, e filosofia enquanto lugar de co-

possibilidade para as verdades. Entretanto, sabemos que a política não tem 

necessidade da filosofia para pensar ela mesma; e, ainda que o tripleto 

conceitual sujeito-acontecimento-verdade seja propriamente filosófico, 

sabemos que as práticas políticas são também capazes de pensar sua própria 

universalidade potencial. Eu queria então te perguntar a propósito do papel 

da filosofia: quando você afirma, em Condições, que a filosofia é uma 

"propaganda para a política", isso significa reivindicar um tipo de potência 

ideológica "afirmativa" para a filosofia? 

 

AB – Eu gostaria de dizer inicialmente, de modo mais amplo, que a filosofia é 

uma propaganda para os procedimentos de verdade. Quer dizer que ela é uma 

propaganda para ela mesmo enquanto ela é uma propaganda para suas 

condições. Ela é uma propaganda para o que a torna possível, a saber o sistema 

geral das condições, constituída pelos procedimentos de verdade. Em um certo 

                                                           
82 Alliez, É. & Lazzarato, M. Guerres et Capital. Paris: Éditions Amsterdam, 2016. 
83 Badiou, A. L'être et l'événement. Paris: Seuil, 1988. 
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sentido o enunciado é evidente, portanto é preciso chegar à especificidade 

eventual da política nessa questão. 

Entre outras coisas a filosofia é uma propaganda para a política: mas, 

como "propaganda" ela é também e sobretudo uma categoria da política, trata-

se de um caso particular. Posto que a política é uma propaganda. Se a filosofia 

faz propaganda para a política, ela vai também fazer propaganda para uma 

política singular, porque a política é sempre um enfrentamento de políticas; e 

como a propaganda é uma categoria da política, a filosofia vai talvez ser 

recrutada pela política sem hesitação [quand même]! O que não é exatamente o 

caso para os outros procedimentos: por exemplo, o fato de que a filosofia faça 

propaganda para a ciência não toca a essência da ciência, porque essa essência 

não contém a propaganda. É por essa razão que as propagandas revolucionárias 

são os procedimentos de verdade que tem tido mais relacionamentos com a 

filosofia, de modo muito manifesto: a presença de Rousseau na Revolução 

francesa, a presença de Hegel e da dialética em toda tradição marxista... A 

filosofia é recrutada pela política de modo muito específico. Ao mesmo tempo se 

vê muito bem, já através de A República de Platão, que, do lado da filosofia 

também, a especificidade da política tem uma pertinência particular. É verdade 

que a filosofia conteve estéticas, teorias das paixões, epistemologias certamente; 

mas tudo gira entorno do fato de que a propaganda para a ideia estratégica, 

imanente a todo processo político de emancipação, acarreta o fato de que a 

filosofia vai fazer propaganda para essas políticas... Certamente, há filosofias 

que fazem propaganda para políticas reacionárias, mas eu as ponho de lado. 

Eu termino esse ponto: de um certo modo, isso é uma necessidade e um 

risco - um risco de sutura, para retomar a categoria do Manifesto pela 

filosofia84. Eu penso que há uma ética da filosofia, que consiste em aceitar ser 

em parte uma propaganda por um tipo de política determinada. Ela tem de 

aceitá-la, inicialmente porque ela está sempre posição de propaganda geral de 

suas condições, mas também porque a condição política tem mais necessidade 

de ser ajudada que as outras, em particular em um momento em que ela está 

enfraquecida como hoje em dia. A ciência precisou ser ajudada no início, contra 

a religião, e lá também a propaganda da ciência em gente como Descartes ou 

Kant foi muito importante; em uma outra época, de Schopenhauer a Nietzsche, 
                                                           
84 Badiou, A. Manifeste pour la philosophie. Paris: Seuil, 1989. 
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ou mesmo a Heidegger, se vê bem que há um risco de sutura à arte, à poesia... 

As tentações de sutura podem existir por toda parte. No entanto, essa questão se 

torna muito premente no que concerne à política, sobre tudo porque a 

propaganda pura é uma atividade interna à política ela mesma, e os políticos 

não ficam jamais intimidados em recrutar os filósofos para seu serviço, sejam 

eles vivos ou mortos: eu penso que Rousseau ficaria bastante espantado com 

Robespierre, como Hegel com Lênin. 

  De outro lado, a ética da filosofia não pode aceitar a sutura pura e 

simples. Se ela a aceita, ela vai estar liquidada como filosofia, porque ela não 

será mais credível na sua propaganda, na medida em que ela for recrutada por 

uma só de suas condições. 

 

GM – Fico contente que você fale de ética, porque eu gostaria de concluir por 

aí. Desde Teoria do sujeito, a ética é para ti o princípio de consistência de um 

processo subjetivo. Em O ser e o acontecimento, a teoria do sujeito que você 

propõe se encontra desde o início subordinada ao discurso da ontologia, e é 

somente a partir de uma definição dos procedimentos genéricos que se pode 

conceber uma ética. O problema é que para dar essa definição dos 

procedimentos genéricos, e para desenvolver sua tese meta-ontológica, uma 

intervenção subjetiva deve já ter ocorrido, uma decisão deve ter sido tomada. 

Sua filosofia toma frequentemente a forma de uma aposta, como por exemplo 

em sua decisão de utilizar a teoria dos conjuntos como aparelhagem 

ontológica; ou ainda em sua fidelidade à tese sobre a infinidade do ser. Será 

que se pode afirmar que a ética, como princípio de persistência dentro da 

divisão subjetiva, nos permite "em última instância" distinguir entre um 

procedimento de verdade e uma prática ideológica? 

Dito de outro modo, a ética não é um tipo de ponto de torsão entre 

procedimentos e filosofia? Eu explico: me parece que a questão ética tem lugar 

ali onde o reconhecimento sistemático que a filosofia deve operar em relação 

às verdades singulares se expõe à contingência fundamental de seu ato (ou de 

seu próprio discurso), e se torna em definitivo uma prática singular. 

 

AB – Eu estaria de acordo contigo sobre os dois pontos. Em um primeiro 

momento eu penso que a ética serve para distinguir as verdades enquanto tais - 
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o que já é uma operação muito próxima da filosofia, porque o fato de identificar 

uma verdade como uma verdade não é o próprio das verdades elas mesmas, é 

preciso um esclarecimento que ponha em evidência sua universalidade. Mas o 

segundo ponto é totalmente interessante e fundado: na medida em que o 

procedimento genérico só faz desenvolver sua generalidade, o fato de valorizar a 

generalidade enquanto tal lhe vem de fora. Qual é esse de fora? É a filosofia. 

Portanto, quando você diz torsão entre os dois é uma boa expressão. Eu vou 

adotá-la. 

 

GM – Será que a partir desse ponto se pode pensar a possibilidade de uma 

subjetivação filosófica? 

 

AB – Você sabe, eu sempre defendi com firmeza que a filosofia não fosse um 

procedimento de verdade: ela não produz conjuntos genéricos, ela tem uma 

espécie de historicidade intemporal, ela retoma as mesmas questões, ela está 

sempre em vias de se reajustar à contemporaneidade, de se colar às novidades 

dos procedimentos genéricos.  Para fazer o que? Para fazer propaganda da 

distinção entre verdade, opinião e ideologia. Para chamar a atenção sobre o fato 

de que é preciso valorizar a generalidade e a verdade enquanto tais, mas 

também de uma certa maneira porque ela conduz à subjetivação: a subjetivação 

filosófica é um tipo de subjetivação segunda. 

 

GM – Para concluir, eu teria uma questão um pouco técnica relativa ao papel 

do excesso entre Teoria do sujeito e O Ser e o Acontecimento: me parece de fato 

que, no primeiro livro, a oposição principal é aquela entre topologia do sujeito 

e álgebra estrutural. O excesso se encontra então situado na capacidade dos 

sujeitos de criar "vizinhanças" (quer dizer de se organizar em partes/partidos) 

que ultrapassam os limites fixados pela lógica do pertencimento. 

Em O Ser e o Acontecimento, ao contrário (meditação 26 principalmente), 

você demonstra que há um excesso incomensurável entre o estado de uma 

situação e a situação ela mesma: a intervenção subjetiva se torna então 

necessária para mensurar e limitar a errância do excesso estatal. 

Essa inversão me espanta tanto mais que mesmo um comentador atento 

como Bruno Bosteels, que procura justamente pôr em evidência a continuidade 



Norman R. Madarasz (Org.)| 273 

 

 

entre Teoria do sujeito e O Ser e o Acontecimento, mal menciona essa questão. 

Do seu ponto de vista essa escolha se explica pelo fato de que, em O Ser e o 

Acontecimento, o sujeito não é mais "pressuposto" ao modo de Teoria do 

sujeito? Qual é o sentido dessa inversão? 

 

AB – Eu mantenho evidentemente que não há pré-existência do sujeito a ele 

mesmo na decisão relativa ao nome do acontecimento. O ponto preciso é que, 

no espaço da política, a figura da incerteza do excesso é instrumentalizada pelo 

Estado para seus próprios fins. Afinal é uma categoria ontológica, a errância do 

excesso, ela não é normativa por ela mesma. Ela pode ser recuperada 

normativamente, porque essa errância cria um efeito de abertura que faz com 

que ela não esteja codificada imediatamente ao nível dos partidos. Mas tudo isso 

pode também ser instrumentalizado na figura de uma potência [puissance] que 

esteja autorizado a dizer que ela não tem limites por ela mesma. É na minha 

opinião o que faz o Estado: ele deixa errar sua potência de modo indistinto, mas 

para fins que não são de todo efeitos de emancipação, ao contrário. Em 

consequência, ali se tem um caso onde a fixação do grau desta potência [la 

fixation d'un degré de puissance] é na realidade a limitação dela, e essa 

limitação enquanto tal tem um valor emancipador. Dialeticamente se pode 

dizer, de um lado, que a emancipação é sempre sobre o horizonte do excesso 

possível em relação às figuras normatizadas da situação, mas no caso particular 

do Estado como poder [pouvoir], a ausência da norma é ao contrário 

instrumentalizada como ilimitação do poder; portanto a emancipação deve 

começar por se representar o Estado como uma figura de potência determinada. 

O ponto ético-político se encontra na limitação do excesso, porque esse excesso 

tem estado na realidade alienado na figura do poder do Estado. 

 

GM – É esse o trabalho positivo, finalmente. 

 

AB – Exatamente. 

 

 

Paris, 20 de janeiro de 2017.
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CRÉDITOS 

Grupo de Pesquisa CNPq 

 

Sistema e Estrutura: da Ontologia matemática à biolinguística 

 

 

Descrição: O objetivo deste grupo é aproximar duas áreas de pesquisa 

filosófica até agora distantes e divergentes na sua atuação: a ontologia 

matemática e a biolinguística. Ambas as áreas são expressões recentes do 

estruturalismo (com suas variantes) e do logicismo científico (e seus 

desdobramentos na filosofia analítica e numa certa hermenêutica). Neste 

respeito, é possível que o momento atual de produção intensa sobre o cérebro, a 

linguagem e a “consciência” seja propício a uma aproximação destas duas áreas 

de inovação formal. Nesta observação, afirma-se possível conversar sobre os 

modelos epistemológicos e fenomenológicos pelos quais as orientações 

evidenciariam tal aproximação em virtude do princípio de adequação 

explicativa. As referências de base são o sistema filosófico de Alain Badiou e o 

programa biolinguístico de Noam Chomsky. No sistema filosófico de Badiou, o 

segmento ontológico é articulado a partir de teorias de sistemas formais, no 

caso a teoria dos conjuntos, e é derivado de situações discursivas e não-

discursivas empíricas e históricas perpassadas pelo surgimento de formas novas 

de subjetividade, o que se manifesta pela produção concomitante de “verdades”. 

O argumento ontológico de Badiou reivindica a tradição platonista da ontologia 

matemática, ajustada à força conceitual crescente do imanente. Desta forma, o 

sistema filosófico de Badiou se fundamenta numa ontologia matemática 

intrínseca às configurações históricas e empíricas em que a subjetividade é 

considerada um veículo da alteridade que rompe com distintos “estados da 

situação”. A ontologia intrínseca representa, então, uma das realizações mais 

recentes do formalismo estrutural francês. Ao incluir a teoria cantoriana dos 

transfinitos, ela rompe com a tradição moderna de ontologias filosóficas. Por 

esta razão mesma, a ontologia intrínseca refuta a ontologia fundamental de 

Martin Heidegger. O objetivo deste grupo de pesquisa é examinar modelos de 

teorias formais do discurso sistêmico que se fundamentam na teoria dos 
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conjuntos, em que o recurso filosófico à categoria do “ser enquanto ser” como 

último parâmetro do inteligível é submetido à uma crítica radical. A área de 

pesquisa contemporânea de biolinguística é um dos campos de atuação 

cientifica em que se encontra um projeto de fundamentação formalista da 

linguagem que é conjuntística em orientação, mas que substitui a noção de ser 

com a de sistema vivo. A princípio, não há nada de ontológica, nem tampouco 

filosófica nesta pesquisa formal e empírica. Ademais, a orientação metodológica 

do programa biolinguístico procura uma adequação explicativa com os 

processos de computação natural, tais como em processos de formação de 

cristais, mas não com uma ontologia. Por isso, os seus parâmetros filosóficos se 

aparentam a um fisicalismo, construído em torno da função recursiva de um 

sistema computacional inconsciente. O programa biolinguístico de Noam 

Chomsky é certamente a mais extensa teoria formal de geratividade neste 

contexto estruturante do subsistema de subjetividade coletiva. Portanto, este 

grupo de pesquisa procurará justapor e desafiar a ontologia matemática pelas 

teses biolinguísticas, e sobre pelo programa biolinguístico chomskyano. 

Criado em 2016, o grupo formou até agora 4 doutores, 5 mestres, 4 

alunos de graduação e organizou dois colóquios. Publicou números artigos, 

capítulos de livro e livros. 

Coordenador do Grupo: Norman R. Madarasz 

 

 



Norman R. Madarasz (Org.)| 285 

 

 

SOBRE OS TRADUTORES E REVISORES 

 

Antonio Carlos da Rocha Costa 

Possui graduação em Engenharia Elétrica opção Eletrônica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1977), mestrado em Ciências da 

Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1980), 

especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (1981) e doutorado em Ciências da Computação pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1993). Atualmente é professor 

colaborador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação da 

FURG e do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da 
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Inteligência Artificial e Sociedades de Agentes. Interesses atuais: Sociedades de 

Agentes, Lógica das Ciências Sociais, Fundamentos da Cognição dos Fenômenos 
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na Ciência da Lógica de Hegel. Seu pós-doutorado visa aprofundar os aspectos 

teóricos e histórico-filosóficos da pesquisa de doutorado, analisando a 
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aos contextos da sua atualização. Enquanto bolsista CAPES/PNPD, a partir de 

2015 ele atuou na PUCRS (BR), onde fez parte de uma equipe internacional de 

pesquisadores que completou a primeira tradução integral da Ciência da 

Lógica de Hegel para o português (2015-2018). Além disso, em 2018 iniciou a 

colaboração no projeto da nova tradução completa da Ciência da Lógica de 
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Fernando Silva e Silva 

Possui Licenciatura em Letras Francesas pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (2012) e mestrado em Estudos da Linguagem pela mesma 

universidade (2015). Atualmente é graduando (UFRGS) e doutorando (PUCRS) 

em filosofia, sobe orientação de Norman Madarasz. Seus principais temas de 

pesquisa hoje são a filosofia ambiental, a história das ciências e da filosofia e as 
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événement, structure et histoire dans la philosophie française contemporaine à 

partir de Michel Foucault ». Em 2016, coorganizou o livro Foucault: Leituras 

Acontecimentais (Porto Alegre: Editora Fi). Em 2017 sua dissertação de 

mestrado, intitulada “A condução de si e dos outros através de uma 

acontecimentalização da história em Michel Foucault”, foi premiada como 
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On devra donc toujours, sous une forme ou sous une autre, décider de 

l’existence possible d’un tout autre monde, pour formuler à l’égard du monde 

oppressif de la finitude des analyses et des critiques qui soient agissantes. 

Comme je ne cesse de le dire, qui ne se déclare pas communiste ne peut saisir le 

vice fondamental du monde dominant contemporain. Exactement comme celui 

qui ne pose pas, fût-ce provisoirement, qu’existe un cardinal de Ramsey, ne peut 

comprendre qu’une grande partie du prétendu « réalisme » de la constructibilité 

dissimule un envahissement confus par des indiscernable non fondés. » 

Alain Badiou 

L’Immanence des vérités, p. 458.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


