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3. Vida singular e esforço de construção laica do infinito 
     Ou o infinito axiomático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A infinitude não é uma propriedade da verdade, mas apenas do ser. Mas, há 

que atentar de imediato numa importantíssima nuance: embora não sendo 

propriedades da verdade, a infinitude ou o infinito são-no da produção de 

verdades. Por isso se pode dizer, sem contradição, que uma verdade é uma 

multiplicidade infinita. Inevitavelmente, diria. Quanto ao primeiro ponto, a 

infinitude do ser, Alain Badiou é muito claro: 

 

Não há nenhum conceito inframatemático do infinito, apenas vagas 

imagens do «muito grande». De modo que não só é necessário afirmar 

que o ser é infinito, mas que apenas o ser o é. Ou melhor: que o infinito é 

um predicado que apenas corresponde ao ser-enquanto-ser.1 

 

Mas também fica em aberto que a produção de verdades (não disse nem as 

verdades nem os acontecimentos tout court) é infinita e nessa infinitude 

desenha-se nada mais nada menos que o destino da humanidade:  

 

Estou em absoluta contradição com toda a filosofia moderna da finitude, 

e não partilho a tese segundo a qual o destino ontológico da natureza 

humana é a finitude, porque o destino fundamental da humanidade não 

reside no sujeito, mas na produção de verdade. Para mim, o conteúdo 

real da humanidade é a criação e a invenção de verdades. O sujeito é 

apenas a operação local da infinitude de uma verdade. É minha 

convicção que o destino da humanidade é o infinito.2 
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Assim definido, o infinito liga-se igualmente à verdade e nenhuma definição de 

verdade ficaria completa sem um imprescindível exercício de laicização do 

infinito. De Sófocles a Schoenberg, de Haydn à videoarte passando pelo claro-

escuro do século XVII, a produção de verdades é infinita, sendo finita apenas a 

escolha e o momento em que a verdade indiscernivelmente emerge e deve ser 

optada. O seu labor e as hipóteses de um acontecimento-verdade sucederem 

não têm pois fim. Isso mesmo se procurará trabalhar neste capítulo, ligando 

uma história (sintética) da metafísica ao conceito de infinito. 

     Note-se que não existe um caminho paralelo entre a história da metafísica e 

a do conceito de infinito, mas pensaremos nas etapas de uma para melhor 

integração / contextualização do outro. Tentemos primeiro estudar algumas das 

etapas da metafísica, para depois lhes adaptar tópicos da história do infinito, 

uma e outra matéria iniciando-se com Aristóteles. 

     a. Há uma primeira era da metafísica que sintetizaremos decorrer desde 

Aristóteles aos racionalistas dos séculos XVII e XVIII, ou, de outro modo, desde 

a preocupação com o estudo da origem das coisas e das suas causas 

primeiras (incluindo Deus ou aquilo que não se move mas faz mover o mundo, 

o Movente Imóvel atemporal) até à análise racional das diferenças entre corpo 

e espírito, livre escolha e imortalidade da alma, por exemplo. Chamaremos a 

este período, que tem o seu apogeu definitório na Idade Média, a esta 

trajectória da metafísica aristotélica à metafísica racionalista de «era metafísica 

da finitude do ente supremo infinito». Veremos porquê. 

     b. Consideraremos depois uma «idade moderna» da metafísica, iniciada 

com Kant e os empiristas, que criticaram Aristóteles e os pensadores de 

filiação aristotélica, bem como os racionalistas, por quererem ultrapassar os 

limites do conhecimento humano; para Kant, nomeadamente, se conhecer o 

mundo é impossível, possível seria – tarefa da metafísica – estudar as 

estruturas do pensar o mundo. Voltemos entretanto ao princípio. 

 

 

3.1. Universalidade da metafísica e ontologia finitista 

 

A Metafísica de Aristóteles é, como sabemos, um conjunto de livros ordenados 

por letras do alfabeto grego e titulado por outro autor (Andrónico de Rodes, 



 159 

século I a.C.) que relevam dos estudos de Aristóteles em torno do que o 

próprio chamou a «filosofia primeira» (πρώτη φιλοσοφία), as causas e os 

princípios primeiros ou origens das coisas (Met. Α 2, 982a27). Convém, no 

entanto, aprofundar um pouco mais esta tese das causas, dividindo-a em três 

pontos: i) diz o filósofo que a causa primeira é condição sine qua non para o 

conhecimento de qualquer coisa – só sabemos algo quando conhecemos a sua 

causa primeira (A 3, 983a24-25); ii) se retomarmos o que escrevi no Preâmbulo 

a propósito da definição aristotélica de arte, facilmente perceberemos que 

conhecer algo é conhecer com arte, pois quem conhece com arte conhece o 

«porquê» das coisas, enquanto ser exclusivamente especialista ou experto é 

saber apenas «o quê» (A 1, 981a25-29); ser experto é uma qualidade 

intermédia do saber, acima da expertise está saber com arte e abaixo o saber 

apenas pelas sensações (A 1, 981b28-32); iii) de seguida, especificaremos as 

seguintes causas primeiras: a substância e a essência (o conceito e o primeiro 

porquê); as causas materiais ou o conhecimento da matéria das coisas 

sensíveis; a causa eficiente ou conhecimento de onde provém a mudança e o 

movimento; por fim, é imperioso conhecer a finalidade das coisas para a 

determinação da sua completa causalidade. 

     Acima de entre as ciências que se reportam a estas causas está aquela que 

se direcciona para o divino, assim caracterizada: «pois será divina entre as 

ciências a que versa Deus principalmente, e a que verse sobre o divino» (A 2, 

983a5-10). Conforme a quem a elas se dedica as causas parecem ter duas 

naturezas: materiais para alguns «filósofos primitivos» (termo empregue por 

Aristóteles), como Tales (água), Anaxímenes e Diógenes (ar), Heraclito (fogo), 

Empédocles (os quatro elementos), não materiais para outros «primitivos» 

como os «princípios infinitos» de Anaxágoras ou o Número dos pitagóricos (A 

3, 983b21 – 984a18). Mas tudo isto conduz a uma outra interrogação que o 

Estagirita não deixa de elaborar: se as causas são várias (água, ar, terra, fogo 

número ou infinito), qual é a que está por detrás de todas elas?  

 

Baseados nestas conclusões, poderíamos considerar como única causa 

a que chamamos de espécie material. Mas, assim avançando estes 

pensadores a coisa mesma lhes foi abrindo caminho e os obrigou a 

investigar. Pois se é indubitável que toda a geração e corrupção 
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procedem de um ou de vários princípios, porque sucede isso desse 

modo e qual é a causa? Certamente o sujeito não se faz transformar a si 

mesmo. Por exemplo, nem a madeira nem o bronze são a causa das 

suas próprias transformações; nem a madeira faz uma cama, nem o 

bronze faz uma estátua, por isso é outra a causa da mudança. Investigar 

isto é buscar um outro princípio, como costumamos dizer, um princípio 

de onde provém o começo do movimento (A 3, 984a17-27 ) 

 

Ora este princípio é algo que Aristóteles aponta ter sido antevisto pelos 

filósofos «primitivos» (A 3, 983b18-19). Parménides parece ser aqui um 

precursor, pois para ele tudo é uno (A 3, 984a31), o Ente é, e o não-Ente não é 

nada; Empédocles, por outro lado, vê uma causa dupla para o movimento e 

para a mudança: o amor e o ódio. Mas é preciso ir além das causas materiais 

com certeza, pois matérias como o fogo e a terra não geraram, por exemplo, o 

Bem e o Belo (A 3, 984b12-15). Resumindo, para Aristóteles os que 

consideram a natureza unicamente como matéria corpórea erram, pois apenas 

se referem aos corpos físicos e não às coisas incorpóreas, considerando o 

filósofo que é incorpórea a causa do movimento.  

     Respondendo a este problema, refere Jonathan Barnes que a metafísica 

cinde-se em dois termos: o estudo das primeiras causas e a teologia 

(chegando esta a ser considerada a mais nobre das ciências);3 entretanto, 

parece «fácil conectar estas duas partes do estudo, bastando para tal supor 

que os deuses, a matéria da teologia, são idênticos às causas primeiras, o 

assunto central desta ciência». Embora o problema seja mais complexo, 

nomeadamente quanto à relação entre esta dimensão teológica e uma outra 

também convocada para a metafísica, a do ser-enquanto-ser.4  

     A metafísica encontra deste modo uma especificidade no seio dos estudos 

teóricos, separando-se tanto das artes (que são, no seio deste pensamento, 

essencialmente produção) como das ciências (ligadas aos conteúdos práticos – 

ética, economia, política – da acção humana). Mas há sobretudo que 

considerar que enquanto a arte e a ciência se viram para o exterior de si 

mesmas, a metafísica trabalha para o interior, é conhecimento e saber 

buscados por si mesmos; a metafísica trabalha para si no conhecimento da 

verdade (A 2, 982a30). É, portanto, uma disciplina auto-reflexa virada para si e 
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por si mesma, como as matemáticas, que, nos seus programas, dizem respeito 

às quantidades (aritmética) e às continuidades (geometria). Mas, como cremos, 

se estas explicam estruturas físicas e psíquicas do mundo (como as ciências 

físicas também o fazem), a metafísica isola-se para se dedicar aos seus 

objectos imateriais.5 A metafísica encontra assim, entre conhecimento interior 

(auto-justificado) e, ao mesmo tempo, saber sobre tudo, o seu estatuto 

peculiar: debruça-se sobre o imaterial para provar a «substância» da 

incorporeidade; além disso, como «disciplina» sobre tudo, ocupa-se ainda do 

ser-enquanto-ser (Met. Γ).  

     Enquanto trabalho sobre o ser-enquanto-ser (e não me cabe aqui discutir a 

ressalva de J. Barnes acima referida)6 a metafísica adquire assim um grau de 

universalidade total; como «ciência» do ser-enquanto-ser, a metafísica ocupar-

se-á igualmente de quase todas as outras áreas de saber e disciplinas, ou seja, 

do ser de outros seres – de tudo o que existe, sua identidade, unidade, etc. E à 

sua mapeação chamará Aristóteles de categorias, uma estruturação do 

existente; então aqui ela recai sobre a realidade, evidencia-se pois um saber 

sobre Deus e o real, numa flagrante ambiguidade de estatuto, nada escapando 

à sua alçada. A tradição medieval, que observaremos melhor quando nela 

estudarmos o conceito de infinito, desenvolve a ideia da metafísica como 

disciplina única para o conhecimento de Deus. E somos chegados 

posteriormente aos racionalismos dos séculos XVII e XVIII.7  

     Parte do conhecimento que Aristóteles destinava às ciências físico-naturais 

– a diferença entre o vivo e o não vivo, o corpo e o espírito, as relações 

humanas, as escolhas, etc. – atribuem igualmente os racionalistas à metafísica 

que, assim, se racionaliza também. Redefinida a trajectória da metafísica, entre 

Aristóteles e os séculos XVII e XVIII, vejamos agora como é que neste 

larguíssimo intervalo temporal evoluiu o estudo e a consideração do infinito.  

     Se neste período se passa de uma metafísica teológica (Jonathan Barnes) 

para uma sua racionalização (directamente proporcional ao seu alargamento 

de interesses), quanto ao conceito de infinito a abertura processada ainda não 

efectiva uma paralela racionalização, pois esta, como veremos, só se realizará 

muito mais tarde com a descoberta dos números transfinitos por Georg Cantor 

no final do século XIX. Se a ontologia aristotélica era essencialmente finitista, 

aparentemente o monoteísmo cristão insere uma porção de «infinito divino» no 
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finitismo predominante. Mas, como nos explica Badiou na «Meditação Treze» 

de L’Être et l’Événement [ doravante, neste capítulo, EE ] tal trajectória e tais 

considerações sobre o infinito são mais compatíveis do que diversas entre si. 

     Para esboçarmos uma crítica desta compatibilidade (que manifesta, no 

fundo, uma forma persistente de ausência do infinito), estudaremos, de 

seguida, a ontologia finitista de Aristóteles e, depois, a infinitude peculiar 

introduzida pelo monoteísmo cristão, visto sobretudo através dos escritos de S. 

Tomás de Aquino, para quem não só Deus é infinito, como ainda só Deus o 

pode ser. 

     Para a singularização do finitismo aristotélico, interessa-nos sobretudo os 

Livros III e IV da Física [doravante e ao longo desta investigação Fís.], pois 

encontramos nesta obra as considerações do Estagirita sobre temas como o 

vazio, o tempo, a mudança e o infinito (tema principalmente tratado no Livro 

III).8 Numa leitura atenta destes textos, R. J. Hankinson estabelece os 

parâmetros do finitismo de Aristóteles: para o filósofo não há infinitos conjuntos 

de coisas e objectos, nem o universo nem os movimentos das coisas são 

infinitos, e quanto aos números naturais afirma Aristóteles que os matemáticos 

também não requerem o infinito para os estudar (Fís. 3 7, 207b30-31). Vejamos 

este enunciado aristotélico sobre a incompatibilidade do infinito com as 

características e leis dos corpos sensíveis:  

 

Em geral, a visão de que existe um corpo infinito é manifestamente 

incompatível com a doutrina de que existe um lugar específico para cada 

tipo de corpo, sabendo-se que todos os corpos sensíveis têm peso e 

leveza, e que um corpo tem uma natural locomoção para o centro se for 

pesado, e para cima se for leve. Esta regra teria de ser verdade também 

para o corpo infinito. Mas nenhuma destas características lhe pertence: 

não pode ser um todo, nem uma metade de uma coisa e metade de 

outra. Porque senão como dividi-lo? Ou como é que o infinito pode ter 

uma parte para cima e outra para baixo, ou uma extremidade e um 

centro? (Fís. 3 5, 205b24-31) 

 

Ao rejeitar o infinito e considerando o cosmos como finito no tempo e no 

espaço (excepto que se pode considerá-lo apenas potencialmente infinito, 
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como se verá, em certas circunstâncias) Aristóteles experimentará algumas 

dificuldades na definição de tempo e movimento, que concede sejam infinitos, 

mas compostos de partes finitas. Se bem o entendo, tempo e movimento 

seriam por isso infinitos compostos de partes finitas: isto é, um «agora» é 

composto por si mesmo, não existe um «agora» composto de uma série de 

momentos similares em progresso – um «agora» não é o resultado de outros 

«agoras» nem uma sequência de momentos presentes ou presentificados.9 O 

cosmos, por seu lado, é finito porque não contém uma infinita quantidade de 

matéria.  

     Mas Aristóteles não é um absolutista do finitismo. Ora, se o cosmos e a 

matéria não são infinitos, porque os corpos têm de possuir extremidades 

identificáveis como tal, também por outro lado não é possível quantificar a 

matéria e o próprio espaço – e é desta ambiguidade que surge o conceito de 

infinito potencial, ou seja, a admissão de que o infinito tem uma existência 

potencial: 

 

Mas, por outro lado, a suposição de que o infinito não existe de maneira 

nenhuma, conduz-nos obviamente a várias conclusões impossíveis: 

passaria a existir um princípio e um fim do tempo, uma magnitude não 

seria divisível em magnitudes, os números não seriam infinitos. Se, 

então, considerando o citado, nenhuma das alternativas parece possível, 

uma mediação deve ser convocada; e claramente existe um sentido no 

qual o infinito existe e outro em que ele não existe. (…) Uma alternativa 

permanece, portanto, a de que o infinito tem uma existência potencial 

(Fís. 3 6, 206a9-19). 

 

O infinito pode ser entendido como uma superação: supera-se para o mínimo 

(infinitamente pequeno?) em magnitude e para o máximo (infinitamente 

grande?) em número: 

 

É razoável também supor que, em número, existe um limite na direcção 

do mínimo e na outra direcção qualquer conta é superável. Em 

magnitude, pelo contrário, toda a magnitude é superável em direcção ao 

pequeno, enquanto na outra direcção não existe uma magnitude infinita. 

(Fís. 3 7, 207a32 – 207b5). 
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Mas, voltemos às objecções finitistas. Para Aristóteles uma outra de entre as 

razões pelas quais o universo é finito passa pelo facto de que, se infinito, não 

poderíamos nele verificar nem encontrar o sentido do movimento das coisas. 

Nos seus estudos sobre o movimento (que teremos de relacionar aqui com os 

estudos sobre o universo), Aristóteles implica conceitos como: lugar, peso, 

leveza. Que são movimentos adequados aos objectos em virtude de serem 

como são. Todos os elementos (terra, ar, água e fogo) têm regras internas e 

irredutíveis para se moverem nos seus lugares naturais: os corpos mais 

pesados tendem para o centro do cosmos (o que na cosmologia aristotélica 

corresponde ao centro da terra), enquanto os mais leves tendem para as 

extremidades (movimentos determinados pelo núcleo das esferas terrestres).10 

Como dissemos atrás, um corpo infinito não poderia responder por estes 

princípios, ele não teria nem cimo nem baixo, extremidade ou centro, etc. 

     Noutra argumentação afim das anteriores, Aristóteles vai considerar a 

seguinte regra de proporcionalidade: a velocidade de um corpo é directamente 

proporcional ao seu peso; um corpo finito possui uma velocidade finita; ora, um 

corpo infinito teria uma velocidade e um peso infinitos. Se a este mesmo corpo 

retirarmos uma sua porção finita, ele manter-se-ia com uma dimensão ou 

extensão infinita, mas forçosamente mais pequeno do que originalmente; 

enquanto infinito, a sua velocidade terá de continuar a ser infinita, mas, de 

acordo com a proporcionalidade deveria agora ser menor do que infinita, 

porque o objecto diminuiu de tamanho. Esta seria outra das contradições 

apontadas pelo filósofo para rejeitar a existência de objectos e universos 

infinitos. 

 

 

3.2. Metafísica da finitude do Ente supremo infinito 

 

Segundo Alain Badiou (EE, «Meditação Treze», «L’infini: l’autre, la règle, et 

l’Autre»),11 o monoteísmo cristão (pelo menos, desde o século IV) intentou 

superar o intrínseco finitismo aristotélico, não o fazendo programaticamente, 

claro, tal resultando simplesmente da introdução de um ente supremo infinito 

(Deus) num corpus doutrinário essencialmente substancialista (e, de certo 
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modo, materialista e ainda finitista). Deus é assim dotado de infinitude, a 

consequência do seu excesso de diferença em relação aos elementos 

humanos. No entanto, este Ente supremo continua a ser dedutível da natureza, 

por isso teremos de o considerar um ente infinito finitista. Este período em que 

se passa de um finitismo, ou infinitismo apenas potencial, para um infinitismo 

cuja grandeza é ainda obtida por confronto com o mundo natural (e em tudo 

Deus se relaciona com a natureza, desde a criação à materialização da pessoa 

do Filho), é um passo que não caracteriza forçosamente mas integra-se numa 

era metafísica em que das definições aristotélicas se passa para o 

racionalismo; mas o monoteísmo é um passo ainda de certo modo finitista, por 

isso o incluí numa era metafísica da finitude do ente supremo infinito, pois a 

infinitude de Deus é compatível, como refere Badiou, com a rejeição 

aristotélica. Surgem-nos agora duas questões:  

 

     A. Se o monoteísmo cristão encontra um dos seus fulcros determinantes na 

filosofia medieval, doutrinariamente substancialista, e se opera uma inserção 

do infinito nesse substancialismo, como caracterizar este último e a noção de 

substância no contexto deste raciocínio? 

 

     B. Num segundo ponto, consequentemente, como se caracteriza na 

escolástica a infinitude do ente supremo? 

 

Comecemos pela primeira questão. Caracterizando a essência divina, S. 

Tomás de Aquino vai estabelecer três tópicos: o substancial (ou a substância), 

o acidental (por oposição à substância) e o supersubstancial. Concentremo-nos 

na substancialidade. Dizer a propósito da substância a que parece ser a sua 

afirmação primeira – a de que a substância diz respeito ao ser por si – não é 

suficiente para a definir. Comecemos por considerar que há uma diferença 

significativa entre substância e género que pode ser útil para a definição da 

primeira. Diz-se que algo tem um género quando é uma coisa e não outra, ou 

seja, o género conota negativamente: é o que uma coisa não é. A substância é 

o contrário: é uma natureza e uma razão de ser. Há uma substância quando se 

é «algo» e esse «algo» não é redutível a um sujeito. Ela é pois uma essência 

sem sujeito. Não sendo redutível ao sujeito, a substância é redutível à 
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essência. Aliás, a escolástica usa a substância para se referir à essência. Na 

escolástica, apenas Deus é verdadeiramente uma substância, mas a sua 

essência implica a sua existência. 

     A escolástica é substancialista porque liga a essência à existência, pelo 

menos a uma certa forma de existência, e, por outro lado, como vimos, insere 

aí uma essência infinita, ou seja, insere uma forma de infinito na sua 

substancialidade. Ora, este pólo da existência é fundamental (para além de 

conferir a S. Tomás o título de filósofo existencialista), e é fundamental porque 

confere concreticidade à essência. A essência implica a existência, apesar de 

se tratar ainda de uma existência subordinada ao sobrenatural. Apesar disso, 

essência, existência (sobrenatural) e substância definem as coisas no seu ser, 

o modo como são. E o modo como as coisas são é predominantemente finito e 

sensível, ou seja, a reflexão começa pela experiência sensível.  

     Enquanto Santo Agostinho fala de Deus como de uma «iluminação», S. 

Tomás admite a possibilidade de «prova» da existência de Deus. A substância 

tal como a defini é mesmo a condição sine qua non da sua existência. Diz S. 

Tomás: «Apenas o que possui existência e é sujeito da sua própria existência – 

a substância – propriamente pode dizer-se que existe».12 A substância é uma 

prova, mas exercita-se através da fé. Quer dizer, a substância do corpo de 

Cristo, por exemplo, não é redutível à sua materialização ou vinda junto dos 

homens, a sua substância é designada na fé, pois é, sobretudo, o que procede 

através do sacramento (a hóstia consagrada como sinal). Diz S. Tomás: «As 

propriedades do corpo de Cristo existem no sacramento através da sua 

substância (…). A substância, como tal, apenas pode ser percebida pela mente 

(…). Os homens apenas o podem conhecer [ao corpo de Cristo] pela fé».13 

     Passemos à segunda questão, à caracterização do Ente supremo, do ser 

infinito que desde o monoteísmo cristão passou a integrar um espaço que, 

como foi dito, é substancialista. Passemos a essa caracterização do Ente que 

não conflitua com a substância, antes a reforça no seu significado. Sobre este 

tema, S. Tomás elabora quatro questões a que irá procurar dar resposta: 

 

     1. É Deus infinito ? 

     2. E, além de Deus, há ou não algo que também seja infinito por essência? 

     3. Pode ou não algo ser infinito por grandeza? 
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     4. Pode ou não o infinito habitar as coisas por multiplicação?14  
 

A Suma de Teologia [ doravante, neste capítulo, ST ] é dividida em Questões e 

Artigos. Na «Questão» apresenta o autor um conjunto de problemas e 

perguntas, depois desenvolvidas, questão a questão, nos Artigos. Cada 

«Artigo» contém seguidamente várias rubricas: «objecções», «em contrário», 

«solução» e «resposta às objecções». Serve esta apresentação apenas para 

melhor contextualizar o balanço argumentativo entre problematizações, 

«objecções» e respostas, começando-se desde já por recordar a primeira 

questão supracitada, referente à infinitude de Deus, tema assaz complexo num 

pensador profundamente influenciado pelo substancialismo aristotélico.  

     E S. Tomás começa mesmo por levantar algumas objecções de recorte 

aristotélico à infinitude de Deus; considera por exemplo que o infinito é 

imperfeito, enquanto Deus é perfeitíssimo; ou diz que finito e infinito convergem 

na quantidade e Deus não pode ter quantidade que o meça ou pese. S. Tomás 

de Aquino propõe então a questão decisiva: como é que pode ser-se infinito e 

perfeito? Para o filósofo, Deus é uma substância, isto é, algo que não necessita 

de nada material para poder existir. É o fulcro da própria noção de substância, 

como vimos: a não necessidade que dá corpo a uma existência. Digamos que, 

para os cristãos, essa é a sua definição de verdade.  

     Por outro lado, quando se diz que «finito e infinito convergem na 

quantidade», S. Tomás de Aquino considera que não se pode estar a fazer 

referência a Deus, mas antes a uma dependência dupla: da matéria em relação 

à forma e da forma em relação à matéria. Para S. Tomás, a dependência 

forma-matéria não pode ser configuradora de Deus, por isso a infinitude e 

perfeição de Deus não se conflituam, porque há nele um desligamento do par 

forma-matéria. Assim, em Deus, há uma convergência não entre forma e 

matéria mas entre infinitude e libertação da matéria. Mutatis mutandis, o infinito 

converge com o finito na quantidade sempre que a forma se submete à 

matéria. Deste modo, temos as seguintes observações: 

 

Há que ter presente que se chama infinito àquilo que não tem limitações. 

De certo modo, a matéria está determinada pela forma, e a forma pela 

matéria. (…) A matéria torna-se perfeita pela forma que delimita; por isso, 
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a infinitude material que se lhe atribui é imperfeita, pois tende quase para 

uma matéria sem forma. A forma, por outro lado, não somente não se 

torna perfeita através da matéria, como esta, a matéria, delimita a 

amplitude da forma. Assim, a infinitude de uma forma não determinada 

pela matéria contém as motivações da perfeição. O absolutamente 

formal é o ser por si (…). Como se quer que o ser divino não seja contido 

em algo, pois ele subsiste em si mesmo, como também ficou 

demonstrado (q.3 a.4), resulta evidente que Deus é infinito e perfeito. 

 

Logo, 

 

(…) a infinitude que corresponde à quantidade é uma infinitude de tipo 

material. Como ficou estebelecido (…), tal infinitude não é atribuível a 

Deus. (ST 1, q.7 a.1) 

 

Numa última objecção antes destas observações vai S. Tomás afirmar que 

Deus não é infinito pela substância, porque ele é uma coisa e não outra: «Deus 

é isto e não o outro, pois nem é uma pedra nem um madeiro». Ora, o que é 

uma coisa e não outra só pode ser finito. E S. Tomás vai determinar que Deus 

é infinito, mas em si (como já aludira acima); a infinitude de Deus subsiste em 

si mesma e não porque Deus faça parte de um qualquer corpo infinito: «é como 

uma brancura em si mesma; tal não existiria em nenhum outro corpo e se 

distinguiria de qualquer outra brancura num sujeito». Deus é infinito por aquilo 

que é, logo não poderia deixar de o ser só porque não é uma pedra ou um 

madeiro. 

     Além do mais, S. Tomás conclui que tudo o que pode ser infinito (os anjos, 

por exemplo, ver ST 1, «Tratado dos Anjos», q. 50 – q. 64) o pode ser mas não 

em absoluto, porque de uma maneira ou de outra tem de se deixar delimitar 

pela matéria. Outra conclusão de Aquino é a de que não pode algo alcandorar-

se ao infinito por meio da multiplicação (a que também chama de multitude), o 

que já se infere da frase anterior sobre a impossibilidade do infinito além de 

Deus: 

 

Porque a toda a multitude lhe corresponde estar inserida nalguma 

espécie de multitude. As espécies de multitude reduzem-se às espécies 
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de números. Não obstante, nenhuma espécie numérica é infinita, pois 

todo o número é uma multitude medida pela unidade. Daí que resulte 

impossível que se dê uma multitude em acto, tanto por essência como 

por acidente. (ST 1, q.7, a.4) 

 

Creio então poder considerar-se que fora da hipótese de Deus apenas resta a 

hipótese de existência de uma infinitude por via duma multiplicidade infinita em 

potência (ainda de reminiscências aristotélicas) e não em acto; e também não 

através da multiplicação, mas antes através da divisão de uma determinada 

grandeza (divisão contínua – hipótese referida na Física, mas também, de certo 

modo, nalguns paradoxos de Zenão). 

 

 

3.3. Persistência finitista 

 

Chamei atrás de era metafísica da finitude do Ente supremo infinito a um 

intervalo temporal – de Aristóteles ao século XVIII – que incluía dois 

aparentemente díspares entendimentos do infinito: o finitismo grego e o 

infinitismo do monoteísmo cristão. O termo usado para definir este espaço 

temporal, que integra a escolástica, obviamente, significa que basicamente o 

Ente supremo é finito, porque a sua infinitude se alicerça ou é dedutível da 

natureza. De outro modo, segundo Badiou, é «necessário admitir que, num 

certo sentido, e apesar de que Deus é designado como infinito, o monoteísmo 

cristão não introduz uma ruptura imediata e radical como o finitismo grego».15 

São, portanto, compatíveis. Mais à frente Badiou explicará porque são afins.  

     O Deus infinito é essencialmente finito, porque depende da distinção natural 

entre o movimento e a imobilidade: «o verdadeiro operador desta prova é a 

distinção ligada especificamente à existência natural, entre o reino do 

movimento – próprio das substâncias naturais chamadas finitas – e o da 

imobilidade – Deus é o supremo motor imóvel --, que caracteriza a substância 

chamada infinita».16 É a natureza quem fornece a prova da existência de Deus. 

A distinção entre Deus e a natureza é, por assim dizer, natural. Se falamos de 

Deus como coisa vasta, imensa, infinita, inabarcável, estamos, de certo modo, 

a naturalizá-lo. Por isso se diz que a infinitude divina garante que o ser se 
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mantenha essencialmente finito, e tal infinitude vai acabar por ser apenas a 

«região» onde não sabemos mais em que sentido se exerce a finitude do ser.  

     Badiou e outros autores vão concluir que esta punctualidade (termo de 

Badiou) metafísica da infinitude substancial do Ente supremo (é infinitude 

porque Deus é infinito, é substancial porque essa infinitude deduz-se, como se 

viu, da natureza) não pode realizar o infinito – que só pode ser pós-cristão e 

remissível para a matemática. A matemática é o ponto fulcral desta discussão, 

pois só através dela o infinito passa a ser parte da natureza, diferentemente do 

entendimento aristotélico e da escolástica onde era propriedade de um Ente 

em totalidade (Deus). Com a matemática o infinito deixa de ser propriedade de 

um Ente em totalidade para passar a ser de um ente-enquanto-ente.  

     A partir daqui propõe-se uma ligação entre verdade e infinito e uma 

dissociação entre verdade e realidade (ligadas, por seu lado, também por 

Aristóteles na Metafísica, que retoma Parménides quando assevera que dizer 

que o ente é é verdadeiro, e que é falso dizer que o não-ente é).17 Detalhando 

melhor, não há linearmente uma oposição entre verdade e realidade, mas 

antes uma verdade plenamente dissociada dos factos discerníveis nomeáveis e 

verificáveis (indiscernibilidade e inominabilidade são duas das suas 

características já analisadas).  

     Voltando ao infinito, utilizemos como mote outro statement de Badiou: «cada 

vida humana singular é uma incontável infinitude». Prosseguindo, para Badiou 

e para aportarmos à verdade do ser como infinitude, serão necessárias duas 

tarefas: 1) superar a ontologia finita dos gregos; e 2) ultrapassar o monoteísmo 

cristão, onde a infinitude surge como região transcendente na qual, sob o nome 

de Deus, se cria um ser liberto das «distinções limitativas finitas que nos 

propõe a natureza criada».18 Por isso se dirá que a construção da infinitude do 

ser é obrigatoriamente «pós-cristã e pós-galileana, ligando-se historicamente a 

uma matemática do infinito».19 Apenas a matemática pode construir o infinito, já 

que é ela a ciência do ser enquanto ser, dependendo esta operação de algo 

em curso, a transferência moderna das particularidades de Deus para a 

Natureza. Peter Hallward di-lo deste modo: «somos infinitos, obviamente, 

porque somos capazes de pensar matematicamente, isto é, porque somos 

capazes de pensar o ser das quantidades infinitas ou conjuntos».20  
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     Concluindo, a matemática liberta-nos das armadilhas que a religião tece ao 

infinito. Georg Cantor veio mostrar-nos, pela primeira vez, que o infinito é 

representável, que não é apenas o indefinido a crescer indeterminadamente. 

Mais do que representável, ou porque representável, o infinito é uma 

construção e não uma natureza.  

     Mas antes de trabalharmos esta retirada do infinito da alçada da teologia 

(escolástica), retrospectivemos no próximo quadro (esquema 3.1.) as 

trajectórias paralelas entre infinito e metafísica, sinalizando a passagem de um 

ente-em-totalidade para um ente-enquanto-ente essencialmente em três 

tempos, da Grécia à modernidade. 

     Recapitulando, vimos que o aristotelismo era finitista mas se compatibilizava 

com a introdução do infinito do Ente supremo do monoteísmo cristão, ambos 

tendo a natureza como matéria dedutível, o que significa também que os 

deuses gregos eram eminentemente finitos. Para os teólogos do princípio da 

Idade Média se o mundo era finito e Deus infinito, isso significaria que o mundo 

era um produto imperfeito de uma entidade perfeitíssima e infinita.  

     Mas, citando Peter Hallward, estudioso da obra de Alain Badiou, vimos 

ainda que o infinito também nos pertence, diferentemente de tudo o que foi 

dito, porque pensamos matematicamente, nós, os inventores da matemática, e 

não (apenas) o Ente supremo – o que sinaliza dois factos: i) que, divergindo do 

aristotelismo e da escolástica, é preciso colocar o infinito na natureza, 

retirando-o da teologia; esta naturalização do infinito é ii) essencialmente uma 

sua matematização. Matematizar o infinito significa tratá-lo como um conjunto e 

é à teoria dos conjuntos que Georg Cantor vai recorrer, alicerçando com cerca 

de um século de anterioridade a ontologia de Badiou. Neste contexto, Cantor 

criará uma teoria dos conjuntos transfinitos como resultado da combinação do 

conceito de infinito e de conjunto. 
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INFINITO 

 
METAFÍSICA 

Finitude grega: predominância do 
finitismo aristotélico 

Aristóteles: origem das coisas e as 
suas causas primeiras; estudo do ser-

enquanto-ser 

O infinito é característica de Deus, o 
ente-em-totalidade (do aristotelismo 

ao século XVII, apogeu deste 
entendimento na escolástica; 

monoteísmo cristão) 

Do aristotelismo ao racionalismo do 
século XVII: o conceito de metafísica 

é alargado para temas como a 
distinção corpo / mente, a 

imortalidade, a livre iniciativa, as 
escolhas de vida; racionalização 

consequente da metafísica 
O infinito «transfere-se» de Deus para 
a natureza / universo, de um ente-em-

totalidade para um ente-enquanto-
ente; questiona-se porque é que não 

se «transfere» esta ligação (do infinito 
à natureza) ao ser múltiplo, ao ser-

enquanto-ser; posteriormente, a 
ontologia (ou seja, a matemática) 

demonstra que se existe um múltiplo 
infinito (ser), existirão também outros 

incomensuráveis (números) 

 
Modernidade, Kant e empirismo: a 
metafísica passa a ocupar-se da 

estrutura do pensamento 

 

Esquema 3.1. 

 

 

Façamos um resumo muito breve do conceito de infinito até Cantor. Depois do 

finitismo de Aristóteles e da concepção finita dos deuses gregos, é Fílon de 

Alexandria (sécs. I a.C. e I d.C.) um dos primeiros pensadores a atribuir a 

infinitude a Deus, juntando o platonismo ao monoteísmo judaico, ou seja, 

«aproveitando» um espaço de tempo anterior à instituição do monoteísmo 

cristão. Mais tarde, Mestre Eckhart entenderá que, a alma humana, porque 

busca a união com Deus, não pode ser considerada finita. Nicolau de Cusa 

também considera o espaço-tempo infinito, porque prolonga no mundo, em 

forma de douta ignorância, o que estava concentrado em Deus:  

 

(…) enquanto me elevo o mais possível, vejo-te como infinidade, sendo 

por isso inacessível, incompreensível, inominável, imultiplicável e 

invisível. Assim, é necessário que aquele que se aproxima de ti se eleve 

acima de todo o termo e fim, acima de tudo o que é finito. Mas como 
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chegará a ti, que és o fim para o qual tende, se deve elevar-se para além 

do fim? Quem se eleva para além do fim não tende a entrar no 

indeterminado e confuso, e, assim, no que diz respeito ao intelecto, na 

ignorância e obscuridade, que são próprias da confusão intelectual? 

É pois necessário que o intelecto se torne ignorante e se coloque na 

sombra, se te quiser ver. Mas o que é, Deus meu, o intelecto e a 

ignorância. Senão a douta ignorância? (A Visão de Deus, XIII)21 

  

Sublinhe-se aqui a relação que Nicolau de Cusa estabelece entre Deus, infinito 

e três outros tópicos já utilizados (na definição de verdade) e a utilizar 

subsequentemente: o inominável e o invisível, bem como a rejeição da 

infinitude pela multiplicação (dizendo-nos a seu modo que o infinito e perfeito 

não se assemelha a uma mera adição ou multiplicação – porque, como a 

verdade em Badiou, está além do conhecimento e da compreensão). 

 

 

3.4. Metafísica moderna e matemática pré-cantoriana 

 

Depois de Leibniz e Newton, com a descoberta do cálculo infinitesimal, os 

matemáticos passam a dedicar-se, ainda numa faceta, digamos, pré-

cantoriana, à teorização do infinitamente pequeno e infinitamente grande. 

Spinoza, por seu lado, distinguiria um infinito produto do imaginário de um 

infinito produto do intelecto. E somos chegados a Hegel. Este distinguiu um 

bom de um mau infinito; o primeiro é racional, por isso engloba como 

instrumento o finito e não se prolonga indefinida, incoerente ou viciosamente, 

como o mau infinito. O bom infinito é representado por um círculo e o mau 

infinito por uma linha recta prolongando-se indefinidamente para ambos os 

seus lados. 

     Mas, antes de Cantor, os matemáticos, ainda subsidiários, de certo modo, 

de Aristóteles, continuavam a aludir a uma infinitude potencial, 1,2,3,4,5…..n. 

Afastadíssimo de Cantor e dos temas dos autores citados, devo referir a 

particularidade dos paradoxos de Zenão que, mais do que para teorizar o 

infinito, serviam para desnaturalizar a potência de Deus, na medida em que ao 
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dividirem infinitamente uma distância quantitativa mostravam a impossibilidade 

do movimento. 

     Por outro lado, a aritmética, desde Galileu, não admitia a fórmula n = n + 1. 

Aristóteles, como vimos, para quem nada do que existe pode ser composto por 

um número infinito de partes, admitiria um infinito potencial – no sentido em 

que há algo que não existe (o infinito), mas até poderia existir: ou seja, 

poderíamos dividir indefinidamente entidades e corpos físicos, sim, 

poderíamos, mas não nesta nossa realidade. Vimos atrás que com este 

raciocínio Aristóteles experimentou grandes dificuldades na definição de tempo 

e movimento, mas os quatro factores que mudariam a concepção de infinito 

foram, muito depois, os seguintes:22 

 

     1 -- A descoberta dos números irracionais – esta descoberta teve a 

seguinte decisiva implicação: deixou de ser possível contar ou enumerar todos 

os números situados entre dois números inteiros, pois até então entre dois 

números inteiros apenas se conheciam/admitiam os números racionais, Q (que 

incluem os números naturais, N ⊂  Q). Tomemos o seguinte exemplo básico a 

partir do mais simples triângulo rectângulo: 

 
 
 
 
         b = 1                            a = ? 
 
                           c = 1 
 
Determinaremos a pelo Teorema de Pitágoras, como se sabe: 
 
a2 = b2 + c2 

 

( 2 )2 = 1 + 1 
 

a = 2  
 

2 = 1,4142135…. 
(obtendo um número irracional que nenhuma fracção pode traduzir) 
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     2 – A algebrização da geometria – que é, no fundo, o que permite que uma 

linha recta não seja apenas entendida a partir das tradicionais unidades de 

medida, mas que se possa questionar «quantos pontos tem uma linha recta?» 

E o número de pontos de uma recta é, segundo Georg Cantor 2 א0 . Ou seja, o 

primeiro número cardinal infinito. Vejamos. Os números cardinais 

correspondem ao número de elementos de um conjunto. O conjunto A {1,2,7} 

terá a cardinalidade 3, isto é, a cardinalidade de um conjunto finito é um 

número natural, e a cardinalidade de um conjunto infinito é um número cardinal 

transfinito. ℵℵℵℵ0 (aleph zero) é o primeiro cardinal infinito (ou transfinito) e é 

resultante da sequência dos números naturais, N {1,2,3,4,5,6,7……} 

denotando a sua cardinalidade ℵℵℵℵ0. Como exemplos de conjuntos distintos de 

N com a cardinalidade de ℵℵℵℵ0 podemos referir: 

 

     -- O conjunto dos números pares, conjunto de números ímpares, conjunto 

de números quadrados; deste modo: 

 

 Números Naturais   Números Ímpares   Números Pares   Números Quadrados 
 
               1                             1                              2                            1 
               2                             3                              4                            4 
               3                             5                              6                            9 
               4                             7                              8                           16 
               5                             9                             10                          25 
               6                            11                            12                          36 
              ….                          ….                            ….                         …. 
 
 
     -- Conjunto de números inteiros, positivos e negativos: 
       
Números Naturais      Números Inteiros ( Z ) 
 
                1                              0                           
                2                              1 
                3                             -1 
                4                              2 
                5                             -2 
                6                              3 
               ….                           …. 
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(1,1)                  (1,2) (1,3)                 (1,4) (1,5)                 (1,6) …. 

(2,1)                  (2,2) (2,3)                (2,4) (2,5) …. 

(3,1)                 (3,2)    (3,3)              (3,4) …. 

(4,1)                 (4,2)    (4,3) …. 

(5,1)             (5,2) …. 

 
   -- Vejamos agora o conjunto dos seguintes pares ordenados: 
          
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Através do diagrama anterior concluímos que os números racionais 
 

Q = { m  :  n,m  ∈ Z }  são também numeráveis. 
          n 
 
Estes conjuntos têm a cardinalidade ℵℵℵℵ0  porque os seus elementos PODEM 

SER POSTOS NUMA CORRESPONDÊNCIA BIUNÍVOCA COM OS 

ELEMENTOS DE N. Ora, o número de pontos de uma recta será 



 177 

forçosamente uma sequência numérica (um contínuo) que inclua também os 

números irracionais situados entre dois inteiros (entre 0 e 1, e entre 1 e 2, etc). 

Este número não pode ser o primeiro número transfinito. Porque Cantor provou 

que R ( Q U  {irracionais} ) não é um conjunto numerável, isto é, os seus 

elementos não podem ser postos em correspondência com os elementos de N 

(naturais).  

     Voltemos ao número de pontos de uma recta. A cardinalidade do conjunto 

de pontos de uma recta é igual à cardinalidade dos números reais. Denotando 

por P (N) [partes de N] o conjunto dos subconjuntos de N, Cantor prova que 

a cardinalidade de P (N) é estritamente superior à cardinalidade de N, isto é, 

ℵℵℵℵ0 : 

 
# P (N)  >  # N 
 

Além disso, Cantor prova ainda que a cardinalidade dos números reais 

({racionais}  U  {irracionais}) é a cardinalidade do conjunto dos subconjuntos 

dos naturais, porque é possível construir uma correspondência biunívoca entre 

os reais e os elementos do conjunto dos subconjuntos de N. Na fórmula: 

 

# R  =  # P (N) 

 

Prova-se também que a # P (N) é igual a 2#N. Vejamos a aplicação da fórmula 

# P (A) = 2#A  num conjunto finito: 

 

A  =  {a,b,c}           #A  =  3 

P (A)  =  { ø, {a,b,c}, {a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c} }              # P (A) = 8 

# P (A) = 2 #A = 23 = 8 

 

Concluímos, portanto, que a cardinalidade dos reais é igual a 2 א0 , que Cantor 

denota por ℵℵℵℵ1. 
23 
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     3 – A descoberta dos números infinitesimais (Leibniz e Newton) 

 

     4 – A descoberta das geometrias não-euclidianas (em que a geometria 

deixa de ser redutível a um e apenas um determinado modelo de espaço, ou 

seja, deixa de ser a transcrição de um espaço homogéneo). 

 

 

3.5. A hipótese do contínuo de Cantor 

 

Voltemos ao processo de algebrização da geometria. Este conclui-se quando 

se descobre que a sequência de números racionais que descreve ou 

contabiliza o número de pontos de uma recta não forma uma sequência 

contínua. Ou seja, como uma recta não é expressa por um contínuo de 

números racionais (nem tal existe), há que encontrar no universo dos números 

outros processos de a definir – e foi essa uma das tarefas de Cantor, descobrir 

a fórmula algébrica que representa todos os pontos que compõem uma linha 

recta (como vimos, 2 א0
 = ℵℵℵℵ1). E é precisamente aqui que a sua contribuição é 

mais notória: Cantor descobre, como expliquei atrás, que esse contínuo é 

formado pelo segundo número cardinal infinito (ℵℵℵℵ1). Obviamente, a ordem 

infinita dos números reais é diferente da ordem infinita dos números racionais; 

há infinitamente mais números irracionais que a infinitude dos números 

enumeráveis (denumerable numbers) naturais. 

     Para demonstrar esta impossibilidade do contínuo dos números racionais, 

Cantor imaginou encetar uma descrição de todos os números possíveis 

existentes entre, por exemplo, 0 e 1, obtendo-se um número infinito de 

números decimais, cuja fórmula geral seria a seguinte: 

 

d = x1, x2, x3, x4, x5 ….. xn 

 

Escolhendo exemplos situados então entre 0 e 1, e ordenando-os 

arbitrariamente, teríamos: 
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0, 22222222 …. n 
0, 18923564 …. n 
0, 36845457 …. n 
0, n1 n2 n3 n4 ….. nn 
 

Partamos então do princípio de que é possível enumerar todos os decimais 

entre 0 e 1. Por muito extensa que viesse a ser a enumeração, Cantor mostrou 

que é sempre possível encontrar novos números além da enumeração, 

recorrendo ao exemplo da diagonal seguinte: 

 

0, 33333333 …. n 
0, 89121345 …. n 
0, 36666666 …. n 
0, 98543217 …. nn 
 

O número decimal 0,3964 …. n (ou, aplicando a fórmula 0, n1 + 1, n2 + 1,    n3 + 

1 …… que daria 0,4075 …. n) existe certamente entre 0 e 1, mas não 

pertenceria a qualquer sequência construída nem a qualquer outra que a 

prossiga. A partir de outra qualquer diagonal sinalizamos sempre um decimal 

não contido em nenhuma sequência. Conclusão, a série de números racionais 

entre 0 e 1, ou entre 1 e 2, etc., nunca pode formar um contínuo, pois há 

sempre, infinitamente, «buracos» irracionais possíveis. Mostra-se assim como 

não contínua a infinitude dos números racionais e naturais.  

     Sigamos agora para uma comparação de grandeza possível entre infinitos. 

Para tal, voltemos, com Cantor, à definição de número cardinal. Trata-se do 

número de elementos de um conjunto em que diremos que a cardinalidade de 

um conjunto finito é um número natural {0,1,2,3,4,5 ….} e a cardinalidade de 

um conjunto infinito é um número cardinal transfinito, sendo o mais pequeno 

dos cardinais transfinitos, como também vimos, ℵℵℵℵ0. Para Cantor, a 

cardinalidade não enumerável (a sua famosa hipótese do contínuo) do conjunto 

de todos os números reais (incluindo, claro, os números irracionais, contínuo 

que Cantor chama de c) é superior à cardinalidade aleph zero, ℵℵℵℵ0 (o mais 

pequeno dos números infinitos). A cardinalidade ou a infinitude dos números 

reais (o conjunto não enumerável formado por todos os pontos de uma linha) é, 

sim, a sustentação de um verdadeiro contínuo e é, por outro lado, um conjunto 
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mais vasto que o dos números naturais e racionais ou irracionais numeráveis. 

Portanto ℵℵℵℵ0  <  2 א0
, sendo este último conjunto o equivalente de c (hipótese do 

contínuo) já apresentado. 

     Se os números cardinais nos indicam o número de elementos de um 

conjunto, os ordinais são usados para nomear o conjunto a partir do seu 

número de elementos. Com os exemplos seguintes, perceber-se-á melhor a 

diferença entre ordinais e cardinais, até porque nos próximos parágrafos 

intentar-se-á construir o infinito por recorrência aos números ordinais. 

     Vimos no Preâmbulo que o vazio é inerente à situação, porquanto espelha a 

sua imanente autodestrutividade. Resulta do seu excesso e é, ao mesmo 

tempo, a sua verdade, pois é do vazio que irrompe de forma efémera o retrato 

real da situação: o acontecimento. O vazio alicerça a teoria, a acção política e a 

ontologia transitória de Badiou, e resulta na/da irrupção do acontecimento (ou 

provém, precisamente, do seu sítio) e da exaltação de um niilismo activo – o 

«bom terror», se quisermos retomar uma expressão irónica (mas séria) do 

próprio filósofo. Conjugados com a teoria dos conjuntos, três tópicos estão aqui 

implicados: uma laicização do infinito; uma singularidade genérica e uma 

singularidade sem especificidade.  

     Quando separamos os nossos actos de uma finalidade e objectivo 

imediatos, assumimos o infinito por dimensão. Como descrevemos, Georg 

Cantor veio mostrar-nos, pela primeira vez desde Aristóteles, que o infinito é 

construtível e não é apenas o indefinido a crescer nem o indeterminado (to 

apeiron) de Anaximandro. Mais do que representável, ou porque representável, 

o infinito é uma construção e não uma natureza. 

     A teoria dos conjuntos admite que se formem conjuntos com objectos ou 

com os seus próprios axiomas. Assim, as modalidades técnicas e teóricas 

(«ferramentas») empregues na formação de um conjunto são, elas mesmas, 

um conjunto. Registe-se a similitude entre conjunto e teoria: ambos são 

construções. A existência de conjuntos depende, obviamente, de podermos 

criar 1 conjunto (existem vários porque pode existir 1). Para tal, como na 

aritmética (0, 1, 2, 3, 4, 5 ....), teremos de começar por um conjunto vazio          

[ φ  ] ; temos a sequência: conjunto vazio; conjunto com 1 elemento; conjunto 

com 2 elementos; conjunto com 3 elementos, etc. O conjunto vazio equivale ao 
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zero e permite-nos construir o sistema dos números ordinais: φ = 0 . O conjunto 

que integra o conjunto vazio é igual a Um: { φ  } = 1 (o segundo número 

ordinal). E sucessivamente:  { φ , {φ}} = 2 

 

Noutra notação: 

 

O conjunto {φ} está contido em { φ, {φ} } 

 
Logo: 
 

φ  ⊂  {φ}  ⊂  { φ , {φ} }  ⊂  {  φ , {φ },  { {φ} } }   . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
0    ,    1    ,        2          ,            3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ω0 

                                                                                                    ℵℵℵℵ0, ℵℵℵℵ1, ℵℵℵℵ2, . . . . 
 
 
Ao determinarmos o limite mais elevado, diremos estar num sistema finito de 

ordinais. O último ordinal contável – ordinal limite -- de uma escala é, portanto, 

maior que o anterior, sem que «anterior» deva aqui pressupor, anote-se, 

qualquer «sucessão». Veja-se a definição de ordinal limite em EE: «Um ordinal 

limite é um ordinal diferente de φ e que não é um ordinal sucessor. Um ordinal 

limite é, em conclusão, inacessível através da operação de sucessão».24 Ora 

diz-se sucessor um ordinal ( α ) que responde à seguinte propriedade: existe 

um β tal que α = β + 1. Consideremos o conjunto dos números sucessores 

(que obviamente não esgota o conjunto dos ordinais). Entretanto, todos os 

ordinais que não pertencem ao conjunto dos sucessores dizem-se ordinais-

limite. A chave do entendimento deste carácter não sucessório do ordinal limite, 

enunciou-a Badiou em Le Nombre et les Nombres: «não é de maneira 

nenhuma a mesma coisa passar de n a n + 1 (seu sucessor), e passar de 

“todos” os números naturais ao seu mais distante que é o ordinal infinito ω. No 

segundo caso, há manifestamente um salto, a pontuação de uma “passagem 

ao limite”».25 Portanto, uma passagem para além de N. 
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     Surge entretanto outra hipótese de Cantor: se pudermos determinar a 

existência desse ordinal limite (ordinal infinito) ω, logo é possível conceber o 

ordinal seguinte ω  + 1 (ou ω  + 1 + 1) . Que será o primeiro número infinito. Para 

Badiou será ω0 . Portanto, ω0  é o último ordinal contável + 1. É o primeiro 

número infinito; iremos considerá-lo o infinito mais pequeno, mais imediato, ou 

o infinito mais próximo. 

     Seguem-se várias sequências de números transfinitos: 

 

ω 0 , ω1 , ω2 , ω3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ℵℵℵℵ0, ℵℵℵℵ1, ℵℵℵℵ2, ℵℵℵℵ3,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

3.6. Chegar a uma construção autoconsistente 

 

O infinito explicita-se aqui como uma construção, o mais distante possível do 

natural definível, ou antes, nesta sequência, indefinível. É a resposta de Cantor 

– o problema da natureza do infinito não tem solução senão através de uma 

construção autoconsistente.  

     Daqui chegaremos à subjectividade pura, com intensíssimas repercussões 

políticas, e não forçosamente a uma «matematização do mundo». Porque a 

subjectividade pura é indiferente à numericidade: esta numericidade é antes 

integrante, por exemplo, da governação socioeconómica; pelo contrário, a 

subjectividade pura, fundada no número, autolegitima-se. Isto é, não espera 

pela eficácia para existir. 

     Esta autolegitimidade do número (ou laicização do infinito em direcção à 

singularidade sem especificidade, retomando dois tópicos sugeridos), faz-nos 

recuperar o tema do múltiplo versus uno. Peter Hallward fá-lo abrir o capítulo 4 

de Badiou: A Subject to Truth, «Badiou’s Ontology»: «Para Badiou, a única 

ontologia possível do Um é a teologia».26 Com Deleuze e Lyotard, Derrida (da 

disseminação à desconstrução) e Lacan (no entendimento da «dispersão 

pontilhista da realidade»), Badiou vem reiterar que, em filosofia, a originalidade 

surge do múltiplo. Mas, qual é a especificidade do seu «múltiplo»? O que 
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distingue Badiou da complexidade infinita e do diferimento de Derrida ? Em 

primeiro lugar, o múltiplo tem de ser vazio, puro e simples. Mas atenção, 

Badiou não pulveriza a existência com infinitas «essências», post-scriptuns e 

«identidades», como o desconstrutivismo. Badiou procura a universalidade da 

multiplicidade. Como depende do acontecimento, a universalidade não tem fim. 

Nem no nome, nem na situação. Estende-se sem se deter em nenhuma 

multiplicidade de tipo identitário ou parcelarmente reivindicativo. Uma 

multiplicidade sem universalidade é uma falsa desterritorialização. Por isso, 

creio ser fundamental desamarrar o Outro dessa limitada condição, desse 

confinamento interessado, dizendo que o Outro é simultaneamente um não-

Outro. 

     A identidade deve poder ser uma não-identidade, e esta é um valor 

universal que termina no vazio puro e simples, sem limite e não fundado. A 

identidade que não é uma não-identidade só pode ser uma pretensa e ilusória 

supressão da conflitualidade das multiplicidades ao serviço, por exemplo, da 

indústria do turismo. Ou da «política da opinião» alicerçada no seu chorrilho de 

«valores» («tolerância», «diferença», «direito à vida», «garantias», etc). 

     Dizemos que há um universal não fundado quando está liberto do Uno 

teológico. Como vimos, esta infinitude das singularidades sem especificidade é 

cabalmente transmitida pela matemática e pelos conjuntos: neste sentido tudo 

é múltiplo, porque tudo é conjunto. Como não existe heterogeneidade ao 

múltiplo, logo: 1 conjunto finito de países, 1 conjunto de moléculas ou 1 

conjunto de galáxias são, cada um, conjuntos de coisas idênticas, porque a 

unidade, ou a característica individual, não é um atributo intrínseco. Aqui diria 

eu que a identidade é também uma não-identidade. 

     A característica individual de uma (qualquer) coisa advém da sua pertença 

a um específico conjunto – a esse conjunto e não a outro. Dizemos que uma 

galáxia é diferente de uma estrela porque pertencem a conjuntos diferentes. 

Cada coisa existe na sua pertença a um determinado conjunto, nada pertence 

só a si mesmo. Badiou dirá que o pertencer [ ∈∈∈∈ ] é a relação fundadora. Junto 

ao equivaler [ = ] são as duas acções ontológicas.  

     Não se ignora a singularidade de cada indivíduo, simplesmente parte-se de 

outro ponto: por exemplo, o conjunto dos «franceses contribuintes» nada tem a 

ver com as características pessoais de cada «contribuinte» (bom, mau, alto, 
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baixo .... ). Esta teoria, com os seus princípios consistentes, complexifica-se 

noutros conceitos operativos: distinguindo «pertença» de «inclusão», como 

referimos; «membro» e «parte» de um conjunto; distinguindo conjunto de sub-

conjunto. A partir desta singularidade genérica, ou singularidade sem 

especificidade, regressemos ao tema da verdade. No último capítulo de 

Manifeste pour la Philosophie (1989), o autor caracteriza-nos a genericidade 

da verdade. Destaquemos esta genericidade.  

     Descrevi, como alicerce-base do ser, a existência de um múltiplo puro. Que 

o ser é múltiplo, já todos o sabemos, reafirmará Badiou, juntamente com os 

sofistas, Heraclito, o antifilósofo Wittgenstein e Deleuze. Caracterizando a sua 

filosofia como clássica por natureza, irá posicionar-se do lado de Platão e 

Descartes contra Wittgenstein e Heidegger, destacando em Platão a temática 

«dos direitos do Uno».27 Daí propõe Badiou o conceito de «platonismo do 

múltiplo». Que é a conciliação da verdade com a multiplicidade. Começa-se 

pela interrogação: «Se o ser é múltiplo, como salvar aí a categoria da verdade, 

centro de gravidade do gesto platónico?»28 Resposta: pelo indiscernível. 

Assim: «uma verdade não pode ser senão a produção singular de um múltiplo. 

O problema reside totalmente no facto de este múltiplo dever ser subtraído à 

autoridade da língua. Será indiscernível».29 A subtracção à nomeação faz da 

verdade um múltiplo de procedimento singular. Uma multiplicidade genérica. 

     Esta multiplicidade genérica gera as quatro condições filosóficas 

(«procedimentos», expressão comummente referida) da verdade que já 

conhecemos: arte, ciência, política e amor. Nestas quatro condições 

observaremos e explicitaremos não cessar a produção de verdade, pois a 

inconsistência do ser e da situação é permanente.  


