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Resumo 

 

A delimitação de um conceito que bem defina o que é o material é tema dos 

maiores tratados de filosofia desde o inicio deste modo de interpretação do real. 

Encontramos por exemplo em Demócrito um materialismo que se sustenta em 

unidades indivisíveis nomeadas átomos, ou em Platão onde a construção do mundo 

material é feita por um Demiurgo. 

Definir o que é o material e a adição do sufixo grego “ismo”, que implica em 

sentenciar que referimos a um conjunto de ideias sobre o radical previamente citado. 

Gera-nos esse termo “materialismo”. No pensamento de Alain Badiou deparamo-nos 

com três formas de materialismo: “O dialético, o democrático e o da graça”.  

Encontramos um par de opostos em relação às duas primeiras formas de 

materialismo. O dialético e o democrático. O problema, e objeto de estudo, é este 

terceiro materialismo que se encontra deslocado do restante de sua estrutura de 

pensamento.  

A apresentação desta terceira forma, aparentemente para além da democracia 

e da dialética, nos fornece uma base solida para compreender a filosofia militante de 

Badiou. Pois ele se manifesta totalmente vinculada a uma figura que ele interpreta 

enquanto exemplo de militância; porém para nós à duvida levantada sobre a 

legitimidade de Paulo de Tarso, algumas vezes incluindo Alain  Badiou, em contraste 

com sua loucura será o fio de Ariadne para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 Palavras-Chaves: Alain  Badiou. Materialismo. Graça. Psicanálise. 
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Abstract  

 

Define what’s mean material is a question input in all works of the 

greaters philosofers in all time. We can for exemple remenber Democratus’s 

materialism of atoms, one indivisible unity. Or, the Demiurgo’s materialism in 

Plato. 

The question about the material,  plus the greek sufixm `ism, sufixm 

make reference about a set of idea under the previous term. Give us the term 

`materialism`. In Badiou’s thought we have three kind of materialism: “the 

dialectical, democratic and the grace”. 

We can find two opposites kind of materialism. The dialectical and 

democratic. The problem, and subject, of study, is the third kind of materialism 

, the materialism from grace. This ideia is dislocated from the rest of Badiou’s 

system . 

The presentation of the third form, in appearance beyond the democratic 

and the dialectical, give for us one solid base to understand the militant 

philosophy of Alain Badiou. Because the manifestation is totally vinculated 

with one character `Paulus of Tarso`, one exemple of militancy, in other case 

for us one doubt about the militancy of Paulus de Tarso is the Ariadne`s fio to 

desenvolviment of our work.  

 

Key-word:Alain Badiou. Matarialism. Grace. Psicanalises. 
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1. INTRODUÇÃO 

    

1.1 DAS MUITAS VIAS POSSIVEIS 

 

Existem muitas vias para se chegar à relevancia do pensamento de Alain 

Badiou. A primeira delas seria passar pelo passado do filósofo e simplesmente 

selecionar e citar o enorme número de grandes filósofos que, em vida, tiveram 

influência em seu pensamento, poderíamos começar pelo existencialismo de  Sartre 

(BPU, pág. 17), passar pela distinção de ciência e ideologia enquanto  tarefa 

filosófica que comungava com  Althusser (TOM, pág 19) ou se preferirmos 

simplesmente observar suas prolongadas dialéticas com  Deleuze (BPU, pág 34); e 

ainda em seu breve tratado de ontologia provisória onde ele se dispõe a se colocar 

em figura de contraposição a Deleuze ao afirmar que, este filósofo, interpreta a 

multiplicidade pura enquanto heterogeneidade e ele interpreta enquanto 

homogeneidade (TOP, pág 76).   

Não será essa a via selecionada para alcançar o seu pensamento, 

poderíamos por  um outro modo, mostrar a sua trajetória militante: maio de 68 e seu 

enorme volume de peças de teatro, e livros de militância, que segue com esse 

mesmo tema como: O que representa o nome Sarkozy? Ainda Calme bloc ici-bas 

(que é uma adaptação de  os miseráveis), e continuar a perseguir por esse rastreio1. 

Apesar de podermos alcançar seu pensamento de tantas outras vias, a 

selecionada para este trabalho vai ser de sua coragem de construir um sistema de 

verdade no mundo contemporâneo. Podemos encontrar no ser e o evento (OSA), 

uma afirmação que nos fornece a dica de pensamento enquanto um sistema 

filosófico (BPU , pág 4 e 5). Que de certa forma não cessa de estar subentendido 

pelo decorrer de toda a sua obra. 

Encontramos uma continuidade de seu sistema em lógica dos mundos [LOM], 

que pode ser visto enquanto um suplemento do livro ser e o acontecimento [OSA]. 

Dentro dessa manifestação selecionei uma definição que aparentemente entra em 

contradição com a harmonia do sistema como um todo e verificar como ela é 

                                                
1 Referente ao trabalho de Deleuze, mais especificamente sobre a 

introdução do seu livro mil Platôs 
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reabsorvida na totalidade de seu sistema de verdade, ou simplesmente verificar 

como ela se encontra excluída na periferia de seu pensamento. Essa definição é a 

de materialismo da graça, que podemos encontrar no capítulo 7, Paulo contra a lei, 

em São Paulo e a invenção do universalismo (SPU, pág 96). 

A definição de materialismo da graça, tem uma contradição na construção dos 

termos. Pois de fato encontramos na ideia do “materialismo” algo de concreto, 

material, presente para a nossa intuição imediata que necessariamente respeite uma 

lei da causalidade como podemos verificar com facilidade no dicionário filosófico de 

Walter Brugger, com tradução de Antônio Pinto de Carvalho: “O materialismo, 

enquanto multividência, professa a redutibilidade total do real à matéria ou a forças 

inteiramente sujeitas às condições da matéria “(DEF, pág 262) 

Enquanto, que vinculado com o termo precedente, que na palavra graça algo 

de imaterial, não presente para a nossa intuição imediata, gratuita e desprovida de 

lei de causalidade. Algo que não é redutível à matéria. Podemos encontrar um 

antagonismo ou um novo conceito, e ainda esse novo persistir enquanto ente 

necessário para a coesão do seu sistema de verdade? 

 

1.2 DAS DUAS FORMAS PRIMITIVAS DO MATERIALISMO NO 

PENSAMENTO DE ALAIN BADIOU: DIALETICO E DEMOCRÁTICO 

 

Podemos encontrar  no início de lógica dos mundos (OSA 2, pág 16), uma 

importante polarização do conceito de materialismo. Essa polarização apresenta em 

um de seus polos a ideia de dialética, em outro a de democracia <Matérialisme 

démocratique et dialectique matérialiste>. 

No primeiro dos polos, o dialético, existe a ideia de processo de verdade. 

Enquanto que no outro polo essa ideia não existe. Pensamos verdade enquanto 

fidelidade ao acontecimento, acontecimento é uma aposta na existência de uma, ou 

mais, verdade(s)   e a construção de uma subjetividade2 a partir desta afirmação 

positiva e objetiva. No outro polo, estamos reduzidos apenas à existência de corpos 

e linguagens. Sendo assim temos a verdade subtraída, negada, da ordem do ser. 

                                                
2 Para evitar uma ambiguidade na utilização do termo “subjetividade” proponho que sua interpretação 
a foi à moda de Johannes Hessen,  em seu livro teoria do conhecimento (pág 87): A teoria do 
conhecimento apresenta dois principais grupos em relação o sujeito e o objeto (i) A predominância do 
sujeito que é chamada de subjetivismo e a (ii) predominância do objeto que é nomeada objetivismo.   
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Podemos facilmente usar essa polarização enquanto ferramenta para uma 

análise da situação, geralmente a ideia de polarização não é muito eficiente, pois 

reduz drasticamente a possibilidade de fazer uma análise completa da situação, mas 

numa situação onde não é apresentada ainda ideia alguma esta aparece de modo 

afirmativo, tendo o vazio enquanto contraponto; vazio do puro significante. Podemos 

ainda reescrever as ideias seguintes na antecedente polarização: Enquanto o vazio 

de verdades, a vontade de não permanência no próprio ser, ou pulsão de morte se 

apresentam na apresentação do materialismo democrático. No outro polo nos 

deparamos com a afirmação do acontecimento, a vontade de permanência no 

próprio ser e o agalma que se apresentam ao lado do materialismo dialético. 

Como podemos verificar para fortalecer a polarização entre o materialismo 

dialético e o materialismo democrático evocam-se mais alguns outros conceitos e 

seus respectivos polos. O primeiro par é o vazio de verdades e a fidelidade ao 

acontecimento, esse é o par da filosofia de Badiou por excelência. Pois enquanto 

nos deparamos no polo do mortal (do vazio ”ou ausência” de verdade, ou  

materialismo democrático)  a pura contingência, como em um sujeito pensado 

apenas como um significante . No outro polo nos deparamos com a figura do imortal 

(da afirmação, e fidelidade, ao acontecimento e do materialismo dialético) e a 

afirmação só possível tendo um  sujeito enquanto fonte, este que  é sempre efeito de 

um acontecimento. 

Podemos ainda fazer um paralelo entre a vontade de permanência no próprio 

ser, ou subjetividade, na filosofia de Spinoza. Como podemos encontrar na 

proposição VII do terceiro livro de sua ética: “O esforço pelo qual cada coisa se 

esforça por perseverar em seu ser é a essência atual desta própria coisa”3. O que 

implica em dizer que a capacidade para um sujeito, agora sim dos militantes, se 

encontrar fiel a um processo de verdade (que é o mesmo que perseverar no seu ser) 

é a essência atual da própria coisa (ou sujeito). Temos desse modo a polarização 

entre a força de perseverar na própria coisa (fidelidade/materialismo dialético)  e por 

outro lado a força de abdicar (infidelidade/materialismo democrático); ou o mal (ECM 

pág xii e outras partes)4. 

                                                
3 Essa coisa pensada aqui é o sujeito, em caso de ser o individuo, objeto, 

animal humano, persona seria uma vã afirmação.  
4 Deparamo-nos com uma problemática antiga,  de impossível solução 

usando e uma logica formal baseando-se em conceitos binários de 
verdadeiro e falso. No caso de definir que o acontecimento proveniente do 
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 Por fim nos deparamos com a polarização mais complexa, Pulsão de morte 

(todestrieb) / Agalma (graça/charitas). Que nos permite implicar; entrar na ordem da 

problematização que proponho nessa meditação. Uma coisa importante de se notar 

é que não coloquei em polos distintos a pulsão de morte e a pulsão erótica, isto 

provém de uma ideia necessária para o sistema de Badiou de que a ideia não pode 

ser pulsional. De modo sine qua non a ideia tem que porvir/ser por vinda5 de um 

acontecimento. 

A pulsão de morte, ou a repetição na lei, é o que produz a permanência no 

ser do ente (com ou sem direito a cacofonia) na mortalidade e na percepção 

imediata enquanto pura abertura, de modo idêntico à pulsão erótica, que é trocar 

seis por meia dúzia, nos garante uma permanência no regime do gozo e na pura 

repetição dos prazeres imediatos. Desse modo se faz inevitável a polarização com o 

Agalma, que é um tipo de ornamento oferecido aos Deuses que garantia uma 

perseverança na  permanência da divindade, ou na ideia do(de) ser. 

Deparamos que a questão crucial é a existência ou não do acontecimento em 

ato, deste modo se existe o acontecimento em ato nomeamos de materialismo 

dialético. Enquanto se não existe o acontecimento em ato, o nomeamos de 

materialismo democrático. 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                   
acontecimento da graça já é um acontecimento no sentido genérico do 
sistema de Badiou tomamos como sendo uma premissa a propriedade que 
desejamos demostrar. Caindo numa falha de uma logica circular. 

No caso contrario o de considerar que o acontecimento da graça não é 
um acontecimento genérico. Já inferimos que a propriedade que desejamos 
demostrar não é uma premissa verdadeira imputando uma validação a priori 
da demonstração. Resumindo, como todo o problema que visa um termo 
que pode ser empregado como sendo uma totalidade binaria ela pode ser 
reduzido a uma dialética do ser ou não ser. 

5 Deparamos com a mesma problemática da presença, o ser ou o não 
ser; falta ser. O problema é se Paulo passou ou ainda não passou pela 
estrada de Damasco. No caso de considerar que Paulo já tenha passado, 
então diremos que o acontecimento foi por vinda. No caso contrario, Paulo 
ainda não passou, consideramos que o acontecimento está a por vir. 

Podemos ainda afirmar que Paulo só é Paulo por ter passado na 
estrada de Damasco, pois antes era Saulo; Na estrada até o seu nome 
muda. 
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1.3 ESTRURA E METODO 

 

“O conjunto dos seus conhecimentos6 perfará por isso um  sistema a 

ser abarcado e determinado sob uma ideia e cuja completude e articulação 

podem ao mesmo tempo oferecer uma pedra de toque para a correção e 

genuidade de todos os elementos do conhecimento que cabem nele” Kant 

(CRP, Divisão primeira da lógica transcendental, analitica transcedental; pág 

65) 

 

 

Os paradoxos7 são de suma importância para a construção de qualquer forma 

de pensamento especulativa que se preze, o contraposto seriam as formas 

analíticas de pensamento8. Podemos de modo muito apropriado nos voltar para o 

Íon de Platão onde Sócrates encontra na figura do Rapsodo um impasse. Depois de 

uma longa dialética encontrasse na impossibilidade de dar um juízo sobre Íon, desse 

modo faz a seguinte pergunta: “Escolhe, pois, o que preferes: que eu te considere 

um homem injusto ou divino?” (Íon, pág  97) 

De forma semelhante me deparo ao estudar Alain Badiou: Perante a crítica 

mordaz proveniente de Marx, Althusser e adiante feita à ideologia religiosa, ver 

alguém que se diz Marxista9 escrever um livro sobre Paulo de Tarso e ainda cunhar 

axiomas para um materialismo da graça, sendo esse um possível ponto de 

articulação entre a parte mais fundamental de seu pensamento e uma religião. É  

extremamente paradoxal. 

Então junto desse paradoxo, do materialismo ateu e da graça deísta. Faço 

disso meu objeto de pesquisa para tentar solucionar, exaurir o tema ou ainda pelo 

menos fornecer um norte para compreender como essa complexa questão se 

                                                
6 O conjunto dos saberes será tratado como sinônimo de sistema, afirmação 
possível pelo fato de ser Kant escritor destas palavras 
7 Paradoxo aqui é usado enquanto termo genérico, que indica sinônimo para 
abertura a uma resposta afirmativa ou negativa de um possível interlocutor  
que tem entre suas propriedades a possibilidade de mudar por completo, 
retroativamente, a interpretação de todo o pensamento. 
8 Por forma analítica de pensamento, ou dogmática, entendesse aquela que 
aceita um princípio genérico inquestionável enquanto verdadeiro, evitando 
desse modo o paradoxo da análise. O termo analítico aqui é tomado 
enquanto sinônimo de atomismo lógico. ou aceitação da existência a priori 
de um conectivo lógico qualquer  
9 Atualmente essa afirmação não pode ser feita em sentido pleno, tendo em 
contraposição que ele disse ser um comunista não Marxista.  
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articula com o seu sistema como um todo. Ou ainda se este termo cunhado, por ele 

mesmo, é de possível articulação ou então simplesmente produzir um garbage, que 

será descarte desse terceiro materialismo como possível  objeto útil para o sistema 

de Alain Badiou, ou com a possibilidade da existência desse objeto de estudo 

enquanto conceito filosófico. 

Utilizando-me da polarização descrita na introdução: “Materialismo 

democrático e materialismo dialético”, pretendo dissertar sobre o Materialismo da 

graça me utilizando das seguintes questões;  tomando-as como um norte:  

 

 i) Qual a relação entre materialismo da graça e materialismo dialético? 

 

 ii) Qual é a relação entre materialismo da graça e materialismo democrático? 

 

 iii) Qual a relação entre materialismo da graça e acontecimento? 

2. BADIOU, UM PENSADOR SISTEMATICO? 

 

Podemos encontrar com certa frequência a filosofia de Badiou associada à 

ideia do novo, de fato, encontramos em evidencia no livro de Plut escancarado em 

seu título: “Badiou a philosophy of the new”[Badiou uma filosofia do novo, tradução 

livre]. Não seria uma contradição pensar em um pensador sistemático de modo 

simultâneo com a busca por algo realmente novo ? (tendo em vista que todos os 

sistemas se baseiam em padrões que se repetem). Torna-se necessário fazer a 

distinção entre sistema que necessariamente funcionam como uma lista de 

perguntas pré-moldadas que tem por finalidade encontrar padrões e reescrever no já 

dizível o que é novo somente em aparência, e o verdadeiramente novo que é o 

acontecimento acósmico (que é sinônimo de assistemático) e ilegal (que não se 

encontra inscrito em nenhuma lei) (SPU pág 33). 

Como nos foi dito por Kant, para a construção de um sistema é necessário 

uma ideia central, no caso kantiano é o sujeito transcendental³.  No de Badiou a 

existência de um acontecimento. Desse modo um sistema aberto é aquele que é 
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capaz de articular uma ideia nova, isto é que não estava previamente existente 

durante a construção das ideias principais do sistema10. 

Convém-nos fazer a relação entre sistema e método. Existe um método de 

avaliação no sistema de Badiou, que ele vai chamar de: “Trajetória de uma verdade”. 

Vamos a uma breve explicação (PTS, pág 177).  

i) Encontramos o evento, que é algo relacionado e muito semelhante à graça 

pelo fato de ser algo em si. Que é ilegal, acósmico e válido por si mesmo (SPU, pág 

53). 

 Entramos na ordem da nomeação do acontecimento, o que nos leva a (ii) o 

nascimento do Sujeito como um efeito da nomeação de um acontecimento, de modo 

que o sujeito permanece em um processo de fidelidade ao acontecimento nos 

encontramos (iii) Uma verdade genérica que por sua vez se depara com o 

inominável que é o real indizível de tudo aquilo que uma verdade permite dizer (PTS, 

pág 182) 

Podemos afirmar que Badiou é um pensador de sistema pelo fato de (i) 

possuir uma ideia central que articula seu pensamento: “O acontecimento”,  (ii) 

possuir um  método de nomeação e construção de processos, tendo assim um 

critério (ou pedra de toque) e por fim (iii) Um modo de operar sobre o que é o 

sistema. 

3. DO ACONTECIMENTO A IMORTALIDADE, OU AINDA, PAULO DE TARSO 

E O DISCURSO DA MILITÂNCIA  

 

Podemos encontrar na crítica da filosofia do direito de Hegel de Karl Marx a 

seguinte sentença: ”Die Religion ... Sie ist das Opium des Volkes”  [A religião é o 

ópio do povo, segundo a tradução da editora boitempo] (CFH, pág 145). 

Encontramos sem muito esforço na figura de Paulo de Tarso um religioso 

fanático, um indivíduo totalmente alienado pela imagem do Cristo, que é capaz de  

                                                
10 A ideia de sujeito transcendental é estranha à concepção de 

sujeito, enquanto efeito de acontecimento. O que produz esse 
distanciamento é que enquanto o primeiro não possui uma intuição que seja 
possível aprender a existência do próprio sujeito, no segundo é uma 
apreensão que torna possível a existência do sujeito. A apreensão é 
apreensão de um acontecimento, o que torna essa intuição diferente da 
intuição de Descarte; pois em Descartes a intuição é intuição da existência 
do  próprio sujeito. Essa que é intuição do próprio sujeito. Por fim o sujeito 
transcendental, diferentemente dos outros dois, não tem nada de intuível.  
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emitir a seguinte sentença: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu,  

mas Cristo vive em mim [...]” (gálatas 2:20). Ao emitir a seguinte sentença, se torna 

sentenciado a mais absoluta alienação. Paulo é absolutamente alienado pelo Cristo, 

tendo em vista que sua projeção na figura do crucificado é absoluta. Ele não se 

identifica consigo, não vive mais em si; mas vive alienado no Cristo. 

Esse fato implica num estado de torpor semelhante ao causado pelo ópio, 

como apesar disso podemos afirmar na figura de Paulo de Tarso um sujeito, ainda 

dos militantes, após sua postura absolutamente antifilosófica de se voltar para o 

absolutamente outro Cristo11. Que ele julga não ser um homem, mas Deus. 

Ao (t)ornar12 o outro com tamanho ornamento13, ele se coloca numa posição 

de tamanha submissão que só é possível para aquele que se encontra num 

processo de verdade. Enquanto Paulo de Tarso é fiel à verdade da ressureição, 

podemos dizer que nos deparamos com uma problemática ainda maior: ‘ Será a 

ressureição um acontecimento?” ou retornando, e relendo,  a questão do Íon, “ O 

torpor de Paulo é divino ou injusto?’ se a ressureição for verdadeira seu torpor é 

divino, no caso de ser falsa é injusto. Ou para Paulo de Tarso, que tipo de verdade 

foi encontrado na estrada de Damasco; ou ainda o que aconteceu. 

No caso do torpor de Paulo ser algo divino, logo pode inferir que seu discurso 

é o discurso do militante que dita às verdades provindas de um acontecimento, no 

                                                
11 Pretendi fazer um jogo de palavras para tratar a mudança produzida 

por Badiou em sua república. Onde no texto original a palavra Τέως (Deus), 
já na reescrita de Badiou onde ele utiliza Autre ( Outro)  

12 Existe a problemática da existência e da falta. Poderíamos utilizar 
tanto o ornar, quanto o tornar. No primeiro caso “ornar” forneceu a ideia de 
que tudo já estava previamente ali e simplesmente reordenamos de modo 
que depois deparamos com “outro” mais ordenado e belo. No outro caso 
“tornar” temos a saída de um estado em que ainda não é (alguma coisa) 
para outro estado em que é (alguma outra coisa). 

Pensando de modo subjetivo, ainda neste caso caímos na problemática 
proposta pela banda Behemoth ao afirmar que: “ We are not, we become” 
(sendo a mesma problemática do caminho do não ser ao ser). 

No outro caso um apresenta-se o problema do sufixo “–mento”, que 
segundo o dicionário Aurélio nos adiciona a noção de “ação, processo ou 
resultado da ação, coleção”; ainda sendo este um sufixo latino. Sendo que 
ornar já é uma ação sobre algo com o intuito de deixar mais belo do que 
realmente é.  

“Ornar o outro com tal ornamento”. Poderíamos ainda dizer que ornar é 
ornamento e ornamento é ornar, sendo uma afirmação tautológica. 
Produzimos assim uma repetição de termos. Agora no caso te tornar e 
ornamento este mesmo fenômeno linguístico não ocorre, pois tornar é verbo 
transitivo e quando se torna se tornar em algo. Neste caso, Paulo de Tarso 
transforma Cristo em um objeto em um ornamento; ou enfeite.  
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caso a cruz do messias. Em caso seja dito o contrário podemos dizer que ele não é 

mais do que um injusto, louco propagador de mentiras. 

A grande dificuldade que se apresenta quando nos deparamos com a 

definição do materialismo da graça. Vamos à definição: 

 

Teorema 1: O Um somente existe para todos e ele não procede da 

lei, mas do acontecimento. 

 

E na retroação do acontecimento que se constitui a universalidade de 

uma verdade. A lei é inadequada ao “para todos”, pois ela é sempre lei 

estatal, lei de controle das partes, lei particular. O Um somente existe na 

ausência da lei. A universalidade é ligada organicamente à contingência do 

que nos acontece, que é a superabundância insensata da graça. 

 

Teorema 2 : O acontecimento isolado, como contingência ilegal, faz 

advir uma multiplicidade excessiva sobre si mesma e, portanto possibilidade 

de ultrapassar a finitude. 

 

       SPU, pág 96 

 

Encontramos no primeiro capítulo de São Paulo: 

  

Se é possível imediatamente falarmos de crença (mas a crença, ou a 

fé, ou o que se supõe com a palavra  πιστις (pistis) é todo o problema de 

Paulo), dizemos que, para nós, é rigorosamente impossível acreditar na 

ressurreição do crucificado. 

  SPU, pág 12 

 

 

 

Com isso nos deparamos com uma possível resposta, que nos carrega a uma 

nova questão. Para nós a ressurreição não é um acontecimento (implicação lógica 

do fato da impossibilidade da crença), mas quem é o “nós” que ele se refere? 

Podemos nos voltar para outras três figuras subjetivas que ele possivelmente possa 

ter considerado:  

 

i)  Os Filósofos 

 ii) Os Marxistas 

 iii) Seus leitores 
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 No primeiro caso (i), nos deparamos com a extrema dificuldade de bem definir 

essa figura do Filósofo para conhecer esse “nós” para qual a ressureição não é um 

acontecimento. Podemos voltar para a construção da diferença dos quatro 

discursos, o filosófico que é aquele que possuí o discurso do grego, com a busca 

pela sabedoria, de modo que é a compreensão da ordem cósmica em sua totalidade 

e a compreensão da estrutura causal do mundo (SPU, pág 51). Aqui se torna 

evidente que o discurso do filósofo não possui “um acontecimento” em  seus 

atributos, o que não implica no fato de o discurso da ressureição possuir. Então 

nesse caso, no discurso  do filósofo, este  “para nós”, aqui a figura do filósofo é 

idêntica a figura do materialista como efeito da definição de materialismo empregada 

previamente; redutibilidade total do mundo a uma lei de causalidade. Não 

conseguimos encontrar à referência explicativa de quem é este “nos” que é referido 

na negação do acontecimento ressureição, caímos num impasse onde se torna 

necessário se bem definir a figura do filósofo. 

 No caso seguinte (ii), temos como possível hipótese os Marxistas como 

aqueles que não consideram a ressureição enquanto acontecimento. O que nos 

induz a desfazer a diferença entre o materialismo dialético e a dialética materialista.  

Enquanto nos posicionamos enquanto agente negador da graça, ou do não 

regulado, estamos no âmbito da realidade reduzida à pura materialidade. Isso 

implica numa condição em que aparentemente tem em suas propriedades o 

Marxismo se torna aparentemente a negação do sítio eventual ressureição.  

Evidentemente tanto os filósofos materialistas, quanto os Marxistas materialistas 

negam a graça proveniente da ressureição.  

 No último caso (iii) encontramos como uma possível resposta que o contexto 

implica na diferença, pois na primeira afirmação ele está em sua própria persona. 

Enquanto que na segunda encontra-se numa espécie de teatro onde pensa pela 

persona de Paulo. Os leitores de Badiou podem interpretar que ele interpreta Paulo 

ao fazer o seu materialismo da graça. 

 Outro aspecto útil de fazer nota é o caráter de “um” proveniente do 

materialismo da graça, podemos facilmente identificar que é um forte contraponto ao 

restante do pensamento badiouniano.  Encontramos na terceira meditação do Ser e 

o evento: “ Teoria do múltiplo puro: Paradoxo e decisão crítica” (OSA, pág 40), uma 

breve menção a um modo de definir o que é o “um”. Ao mencionar uma frase em 

uma linguagem simples com uma variável como nesta frase “ά é um cavalo com 
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asas” ao proferirmos a sentença “ά é um bucefalo”  sairemos em questões 

existenciais complexas que validariam a existência do “um” (OSA, pág 42). 

Encontramos o mesmo impasse no problema do materialismo da graça. 

Reescrevendo na fórmula anterior; deparamo-nos com a pergunta lógica “ ά é o 

crucificado que ressuscitou”, se existe a decisão crítica no  dizer que “ά é o Cristo” 

existe de modo sine qua non o materialismo da graça e  o mesmo conjunto de 

problemas da existência do ‘um’ que implica na máxima parmênidica: “ ...Tò gàr auto 

voeîn estin kaì e(í)înai”14 . 

 Encontramos aqui a universalidade do “um” que pode ser dito nas máximas 

de Paulo, em gálatas 3:28 “Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou 

mulher, porque todos vós sois um em Cristo”. Existe aqui o mesmo problema que 

persiste, o do ‘um’ e do ‘múltiplo’. O ‘um’ que transforma todo o que é diferente no 

igual, e em seguida na única possibilidade de ser ‘um múltiplo’ do ‘um’  e os 

problemas proveniente desta decisão devem ser tratados ou excluídos? Todas as 

outras possíveis variantes deste ά, ά pode ser pégaso, ou pode ser bucefalo. 

Podemos ainda, ser um pouco mais ousados e criar um ά’( Lê-se alpha linha ) que é 

um nome próprio associado ao ente cavalo com asas. Deste modo, ά’ pode ser o 

seguinte conjunto: {Jesus, Yeshua, Logos, Universal, Para-todo, garbage, etc…} de 

modo que este conjunto é todas as palavras possíveis de ser ditas em algum idioma. 

Pensando a indiferença no ponto mais radical, se torna impossível a construção das 

palavras e ficamos com Crátilo15 e seu dedo. 

 O que o acontecimento Cristo é para Paulo de Tarso não é possível de ser 

inscrito na linguagem, mas é proveniente do acontecimento como podemos ver pela 

primeira definição. No caso de não ser tratado pela linguagem. Podemos voltar aqui 

ao impasse de Platão com relação a Íon, que é parecido com  impasse de Badiou 

com relação a Paulo: “ Será o outro injusto ou divino?”, ou ainda, “Será o outro 

entorpecido de ópio (animal humano) ou militante ?”. Temos aqui a necessidade de 

reinterpretar o acontecimento genérico para um acontecimento específico, um 

acontecimento político, que em nosso tempo podemos afirmar do seguinte modo: 

                                                
14 “ ...pois o mesmo é pensar e ser”, Poema de Parmênides tradução 

José Trindade dos Santos. 
15 Interlocutor de Platão, também discípulo de Heráclito. Mais radical que 

seu mestre que afirmava que: ”Nunca se entra no mesmo rio duas vezes “. 
Afirmou: “Nunca se entra no mesmo rio nenhuma vez”. Com essa afirmação 
começou a crer que é impossível identificar de forma verdadeira um objeto 
com uma palavra. Deste modo parando de falar e apenas apontando os 
objetos com seu dedo indicador 
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“Será que o outro está inscrito no mesmo sujeito coletivo proveniente de um 

acontecimento político a qual pertenço?”. 

 No caso de Paulo todos, os que aceitam ά = Cristo, que aceitam se inscrevem 

na figura do acontecimento Cristo, e a pergunta que nos resta fazer: “Qual é o 

acontecimento político a qual pertencemos?”. 

  Não faz muito sentido esse deslocamento da questão, pois além de nos 

perguntar se é um acontecimento. Temos que também nos perguntar, qual tipo de 

acontecimento que é. Estamos aqui definindo uma igualdade entre o acontecimento 

que provém do acontecimento do materialismo da graça, unitário,  e o tipo genérico 

de acontecimento político; que é pura multiplicidade. 

 Mas não necessariamente essa igualdade é verdadeira, pelo fato, de que ele 

pode ainda pertencer aos outros três tipos genéricos de acontecimento (amoroso, 

científico e artístico). 

 A problemática da representatividade está exposta aqui. Construir um 

acontecimento nos embasando na figura do “um” é cair na logica da democracia 

representativa. Fechando assim o caminho para uma politica do múltiplo.  

4. DA INEXISTÊNCIA DE VERDADE A MORTALIDADE, OU AINDA, PAULO 

DE TARSO E A SITUAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

Muito provavelmente no nosso atual estado de coisas Paulo de Tarso seria 

taxado como mais um louco na rua. Imagine-se numa peça de seu cotidiano: está 

caminhando de um compromisso a outro então observa alguém em praça pública 

(ἀγορά) gritando aos quatro ventos palavras que aparentemente não fazem sentido 

em contexto algum, por exemplo: “A palavra da cruz é loucura para o mundo, mas 

para nós [...]” (coríntios 1:18). 

Esse mesmo sujeito, ou animal humano, prega o total desprendimento à 

materialidade do mundo. Uma sociedade onde não irá existir homens ou mulheres, 

uma transcendência e vida eterna como a do Deus. 

Agora muito provavelmente simplesmente o taxaríamos enquanto um 

religioso fanático,  então depois de poucos instantes de escárnio deduzimos uma 

doença mental. Ou na melhor das hipóteses um homem de negócios; um protótipo 

de Edir Macedo com seus 1,9 bilhões de patrimônio segundo a revista forbes.  
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Então a partir desse pequeno cenário imaginário se coloca a questão mais 

fundamental para a filosofia de Alain Badiou, como se pode ser capaz de identificar 

um acontecimento? Existem duas perguntas embutidas aqui. Vamos classificá-las.  

 

i) Será a fidelidade ao acontecimento  semelhante à loucura? 

 

ii) O louco é semelhante ao animal humano ? 

 

Podemos produzir duas respostas diferentes para cada questão, vamos 

avalia-las caso a caso: 

 

i) Será a fidelidade ao acontecimento semelhante à loucura?  

 

Sim, poderíamos dizer que ambos são semelhantes em termos de causa final. 

Ambos apresentaram o fim de ser repreendido pelo estado. Paulo de Tarso foi 

decapitado fora de Roma, com ninguém além do grande Outro, ou Deus, em seu 

auxílio (2 Timóteo 4: 16,17). Enquanto que os loucos de nosso tempo são levados a 

hospicios e descartados, ou vendidos depois de mortos a instituições que ensinam 

medicina, como podemos ver com uma pesquisa muito bem produzida feita por 

Eliane Brum em seu novo livro; Holocausto Brasileiro. Livro este que relata à história 

do hospício de Barbacena e 60 mil mortes; dos ditos loucos. 

No outro caso: 

Não, a redução do acontecimento a semelhança com a loucura seria o 

mesmo que reduzir a multiplicidade da multiplicidade do acontecimento a um caso 

específico. Produzir semelhança entre fidelidade a um acontecimento  e loucura é o 

mesmo que restringir a abertura/possibilidade de um acontecimento a um caso 

específico.  

Existe outra infinidade de modos de responder a esta questão, podemos 

resolvê-la tanto de modo afirmativo, quanto negativo de acordo com a necessidade. 

O importante não é a produção de um modo correto de responder a questão, mas 

sim resolver os problemas apresentados em nossa realidade concreta. No primeiro 

caso podemos utilizar essa afirmativa para construir uma identidade entre uma figura 

que produz autoridade, Paulo de Tarso, e uma figura geralmente tratada como um 
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inconveniente pelo meio social. Por essa forma argumentativa poderíamos criar, ou 

produzir, uma argumentação a favor da luta antimanicomial.  

Já no caso contrário, poderia infligir uma complexificação do conceito de 

acontecimento, às vezes necessária para evitar uma tentativa de redução da 

multiplicidade dos múltiplos  a uma unidade, essa que é característica fundamental 

do modo operante do Materialismo dialético.  

 

ii) O louco é semelhante ao animal humano, ou ainda ao militante ? 

 

Convém antes de fornecer uma resposta, bem definir os termos da pergunta. 

Animal humano é um termo utilizado por Badiou para designar de forma pejorativa  

um corpo que não foi tocado por acontecimento algum. Outra palavra que ele usa 

para nomear esse ente sem acontecimento é persona ( CVL pág X). Desse modo 

acredito que a palavra persona é menos incisiva ao designar alguém que não 

pertença a algum acontecimento. Mudamos então o termo da pergunta de animal 

humano para persona. Reescrevendo a pergunta do seguinte modo:  

 

ii’) O louco é uma persona,  ou ainda um militante? 

 

O modelo sistêmico de Badiou prevê quatro lugares privilegiados para os 

eventos, o sujeito militante é o efeito de um tipo específico de acontecimento: “O 

político”; deste modo fica difícil enquadrar a loucura enquanto ação militante, 

pensando no sentido contemporâneo. Porém é muito simples pensá-la no sentido 

paulino de loucura16. 

Atualmente o militante está mais próximo de uma persona jurídica do que 

alguém como Paulo que sai em frenesi gritando aos quatro cantos do mundo a vinda 

do messias. Toda a ação num processo do sujeito coletivo de um partido é pensada 

em função de uma estrutura maior, nunca pensada em função de uma simples ação 

tomada em si e privada. 

Deste modo a loucura estaria mais próxima do discurso do místico (SPU pág 

54), esse que sendo mais badiouniano que o próprio Badiou poderíamos dizer que 

possuí um tipo diferenciado de acontecimento, que não está no sítio eventual 

                                                
16 Loucura em Paulo é o que se apresenta excluído da unidade do Deus 
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amoroso comum que pressupõe duas pessoas.  Mas sim num sítio eventual 

amoroso narcísico onde o acontecimento amoroso ocorre com a sua própria imagem 

espelhada.  O místico é sujeito despossuído por si mesmo.  

Paulo poderia ser qualquer coisa. Com tudo, com certeza,  não era um 

místico.…Parcialmente, concluímos, que Paulo não pode ser nomeado enquanto 

pura persona, sem sujeito, tendo por fato suas obras. 

 

5. UMA DISJUNÇÃO COMPLEXA: Πίστις (PISTES) E A διάνοια (DIANOIA) 

 

 

“Estranho empreendimento. Há muito tempo esse personagem acompanha-

me, [...]” (SPU pág 7). O personagem que Badiou se refere neste breve trecho é 

Paulo de Tarso. Podemos nos questionar sobre que tipo de acompanhamento que 

Badiou possui com Paulo de Tarso, que tem sua data de morte aproximadamente 

dois mil anos antes da data referente à escrita de seu texto. 

Proponho que a problemática de tratar essa questão de proximidade de 

companhia como não sendo nem geográfica, nem histórica, portanto desprovida de 

corpo. Entretanto, como um fator de impossível impasse entre a pura encarnação 

linguageira produzida pela leitura de um texto e a materialidade da unidade na 

eternidade de um espírito militante.    

A impossibilidade de redução de Paulo de Tarso a um animal humano, tendo 

em vista que seu próprio νους17 (nous)  se transfere em  materialização de uma 

espécie de presença para Badiou, presença essa  que o acompanha em suas 

meditações.  

O nous é a parte imortal da alma como Platão nos bem define em seu Τίμαιος 

(Timeu), apesar de ainda não existir  essa problemática da linguagem  nos tempos 

antigos. Para nós contemporâneos a questão aqui é reescrita como uma 

problemática em definir essa presença fantasmática de Paulo de Tarso enquanto 

efeito de linguagem, ou enquanto acontecimento além da linguagem. No caso de 

                                                
17 Nous. Trata-se da faculdade de inteligir as Ideias; é partilhada por deuses, 
daimones, homens e inclusivamente pela alma do mundo. Esta mesma 
designação é aplicada à sede humana dessa faculdade, a parte racional e 
imortal da alma; razão pela qual a traduziremos do mesmo modo. Timeu 
rodapé pág 93 
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aceitação da virada linguística (TOP pág 117), torna-se evidente que é impossível 

essa presença ser algo a mais que um efeito da leitura de um discurso.  

A “virada linguística” impossibilita a existência de qualquer  διάνοια, pelo 

simples fato que a existência é reduzida a Πίστις, aqui pensamos a Πίστις como 

simples redução do mundo aos corpos e as linguagens. Como reduzimos o  

problema a duas variáveis e já previamente excluímos uma das duas: “ A 

possiblidade da presença física de Paulo de Tarso”. Essa proximidade da linguagem, 

única possibilidade que ainda permanece no mundo da opinião, Πίστις. Desse ponto 

de vista concluímos uma confusão entre a falta do outro, Paulo de Tarso, e a 

demanda feita por Badiou. A demanda da presença de Paulo é confundida com a 

sensação de estar acompanhado por ele, reduzimos a problemática da proximidade 

de Badiou e Paulo que possibilitou a escrita do Livro São Paulo e a invenção do 

universalismo numa simples neurose.  

Em caso de não ficar satisfeito com a formulação logica da confusão entre 

demanda e presença, poderemos dar um novo passo. Dessa vez nos introduzimos 

no mundo da  διάνοια. Podemos facilmente interpretar a  διάνοια, como sendo a 

união de um sufixo διά com a adição do radical νοια. O sufixo aqui se pode identifica-

lo como dois. Enquanto que o radical  νοια, assim como  νοῦς, pode ser traduzido 

por intelecto. O que implica em dizer que ele se encontra com  seu intelecto numa 

situação dual quando está nessa presença fantasmática de Paulo  de Tarso, de 

certo modo podemos implicar que existe alguma forma de   νοῦς coletivo onde 

Badiou e Paulo se comunicam em Badiou; que no caso da existência de 

acontecimento supera a simples linguagem. 

Essa problemática, esse impasse, entre as bordas da razão e a proclamação 

do acontecimento é a problemática da filosofia do novo. Proposta por Badiou em seu 

estado mais puro.  O filosofo apresenta nessa condição um impasse entre dizer não  

a virada linguista e proclamar o fim do fim da filosofia, ou aceitar a virada linguística 

e a redução de todos os problemas filosóficos a problemas de linguagem e uma 

condição universal de uma neurose no pensamento filosófico.  

Outrora a filosofia possuiu forte pertencimento ao cristianismo, durante toda a 

escolástica e outras fazes da historia da filosofia. Podemos encontrar nas palavras 

de Hegel a necessidade de fuga desse cativeiro: 
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De igual modo vemos na religião cristã o pensamento, que não é 

independente, ligar-se primeiramente com a forma própria desta religião e 

mover-se dentro do seu âmbito, isto é, tomar a religião como próprio 

fundamento e proceder das premissas absolutas da doutrina cristã. Em 

seguida, assistimos à oposição entre a chamada fé (Πίστις) e a chamada 

religião: tendo-se robustecido as asas do pensamento, o filho da águia 

dirige-se por sua conta para o sol da verdade, mas na sua qualidade de ave 

de rapina volta-se contra a religião e combate-a. Num estádio ulterior, a 

filosofia reconhece a plena justificação que se deve dar ao conteúdo da 

religião através do conceito especulativo, isto é, através do próprio 

pensamento. Para alcançar este fim, importa que o conceito se tenha 

aferrado ao concreto e tenha chegado à espiritualidade concreta. 

Hegel, introdução a historia da filosofia pág 375 

 

Atualmente os tempos são outros, a filosofia se encontra numa dupla caixa. 

Badiou milita para que consigamos nos livrar de ambas:  De um lado a psicanalise, 

de outro a redução de todo o pensamento a linguagem. Para que deste modo 

consigamos fazer junto com Platão uma filosofia que se volte à materialidade do 

mundo real, pelo fato que o filosofo é o amante do espetáculo da verdade18.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática de um acontecimento, local onde se encontra a verdade, 

associado à ideia de unidade implica na encruzilhada logica de definir o limite entre o 

um e o vazio; ou o um e o múltiplo. Em outras palavras, a redução de qualquer nome 

próprio em um atomismo verdadeiro primordial gera-nos a problemática de 

singularização de um único significante a um único significado. Tratando o signo em 

sua completude impronunciável. Encontramos uma definição de mal defendida por 

Peter Hallward na introdução americana de Ethics: An Essay on understand of evil 

(Pág xii), que ele diz encontrar na obra de Badiou: “The third perverssion evokes the 

conventionally tragic realm of hubris: in orden to keep going [...]”. Podemos traduzir 

do seguinte modo: “a terceira perversão envolve o reino da Hubris:  Em manter a lei 

[...]”. 

Este tipo de continuidade encontra quando afirmamos um materialismo da 

unidade. O excesso de Paulo é Hubris. Assim como qualquer interpretação que 

                                                
18 Referente ao livro V  Republica 



 

27 
 

 

tenha por final o par: “Uno e Vazio” no âmbito da vida pratica. Podemos junto com 

Zizek contar à piada que segundo ele foi cara a Derrida:  

 

Lembremo-nos da velha piada judaica, tão cara a Derrida, sobre um 
grupo de judeus que admite publicamente, em uma sinagoga, sua nulidade 
aos olhos de Deus. Primeiro, um rabino se levanta e diz: “Ó Deus, sei que 
sou inútil, não sou nada!”. Quando o rabino termina, um rico comerciante se 
levanta e, batendo no peito, diz: “Ó Deus, também sou inútil, obcecado pela 
riqueza material, não sou nada!”. Depois desse espetáculo, um pobre judeu 
do povo também se levanta e proclama: “Ó Deus, não sou nada...”. O rico 
comerciante cutuca o rabino e sussurra no ouvido dele, com desdém: “Que 
insolência! Quem é esse sujeito que ousa afirmar que também não é 
nada?!”  

 Menos que nada, Hegel e a sombra do materialismo dialético (pág 
10) 

 

 
Podemos dizer que Paulo, do mesmo modo que o pobre judeu do povo, não 

pode afirmar que não é nada. Pois ao afirmar que ele é nada ele já é alguma coisa, 

evidentemente não existe a possibilidade da dita destituição subjetiva absoluta; ou 

negação absoluta da subjetividade.   

 

 

PEQUENO DICIONARIO DE TERMOS 

 

 

Materialismo Dialético: Forma de materialismo que defende a existência da 

verdade. Não restringindo a existência a corpos e linguagens.  

Fonte: Revista margem esquerda número 16  

 

Materialismo Democrático: Forma de materialismo que reduz a existência apenas 

a corpos e linguagens.  

Fonte:  Revista margem esquerda número 16  

 

Uno :  A possibilidade de redução da multiplicidade de multiplicidade da 

apresentação em um único objeto de análise.  

Fonte: OSA 394 
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Situação: O lugar de ter lugar, a apresentação da apresentação.  Ou nas palavras 

de Badiou: 

— Toda multiplicidade consistente apresentada, logo: um múltiplo (+) e um regime 

da conta-por-um (+), ou estrutura (+) 

Fonte:  OSA 394 

 

 

Múltiplo: — Forma geral da apresentação, a partir do momento em que se admite 

que o Um não é. 

Fonte: OSA pág 394 

 

Apresentação: — Palavra primitiva da metaontologia (ou da filosofia). A 

apresentação é o ser-múltiplo tal como efetivamente exposto. “Apresentação” é 

reciprocável a “multiplicidade inconsistente” (+). O Um não é apresentado, ele 

resulta, fazendo assim consistir o múltiplo.  

Fonte: OSA 385 
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