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Para mudar o mundo,
diz Badiou, temos de

largar “a ficção
consensual do sim” e

criar uma nova unidade

Os bilhetes para a
conferência deste ano

esgotaram em dois dias,
com o número de jovens
inscritos a bater recordes

Badiou substituiu Zizek.
Ao lado dele, convidados
como Margaret Atwood

e Rory Stewart
compuseram o encontro

“Para XXX, depois de uma conversa em
Amesterdão.”

Na realidade, a conversa só aconteceu
entre os cabeças-de-cartaz do encontro.
Ao lado de Badiou, Riemen sentou o psi-
canalista Daniel Pick, a filósofa húnga-
ra e comunista desencantada Agnes
Heller, o especialista em relações públi-
cas britânico Rory Sutherland e o filó-
sofo conservador Roger Scruton.

A receita podia ser desastrosa, mas
acabou por resultar num prato interes-
sante de ideias, em que Heller – uma
mulher pequena, afundada na sua cadei-
ra rodeada de homens – foi quem deu
mais luta na discussão sobre o que vive-
mos actualmente. E o que é isso? “A fic-
ção consensual do sim que é a democra-
cia”, dizia Badiou, pondo Scruton e Suther-
land a rir entredentes enquanto se
preparavam para falar sobre os benefí-
cios da propaganda e do marketing.

Engraçado discutir a tal crise quando
ninguém sabe bem que crise(s) vivemos.
Não só pareceu que ninguém fora de
Portugal faz sequer ideia de que já somos
a Grécia (alguns dos conferencistas fica-
ram pálidos quando ouviram descrições
da situação, já no jantar organizado pela
Câmara Municipal de Amesterdão), como
tudo parece entrar nas áreas cinzentas
da realidade. Crise de amor?, parecia
propor a feira do livro no primeiro piso
do teatro onde o mais vendido foi o “In
Praise of Love” de Badiou. Crise ecoló-
gica?, propôs Margaret Atwood, autora
canadiana nomeada para o Nobel da

Literatura que se concentrou no proble-
ma maior que é o ambiente. Ou uma cri-
se de demasiada tecnologia?, perguntou
o cibercéptico bielorrusso Evgeny Moro-
zov, ao lado de Atwood, do deputado bri-
tânico conservador Rory Stewart, do
filósofo “céptico” (assim definido por
Riemen) John Gray e do indiano natu-
ralizado americano Parag Khanna, espe-
cialista em relações internacionais.

Se calhar a crise, fez parecer Stewart,
tem mais a ver com “algo que falta na
actual sociedade”, em que os políticos
são demonizados e as pessoas se divi-
dem em dois extremos. “Em 1962, a NPR
[rádio americana] contactou o então
embaixador do Reino Unido nos EUA
para lhe perguntar o que gostaria de
receber no Natal”, contou o jovem polí-
tico à audiência, “e ele disse que gosta-
va de receber uma caixinha de rebuça-
dos de mentol. Quando a resposta foi
para o ar, a NPR afinal tinha contacta-
do todos os embaixadores em Washing-
ton e todos queriam a paz no mundo,
menos o nosso embaixador, que queria
uma caixinha de rebuçados de mentol.”

Estaremos condenados a balançar entre
os desejos de caixinhas de rebuçados de
mentol e um mundo onde todos vivem
felizes e em igualdade? Saídos da con-
ferência, apenas uma hipotética respos-
ta paira no ar, cortesia de, claro, Badiou.
“Como mudar o mundo? Tornando-nos
parte subjectiva das consequências dos
eventos. Escolham a nova felicidade e
paguem o seu preço.”

O Stadsschouwburg,
teatro na Leidseplein no
centro de Amesterdão,
encheu-se para a anteci-
pada conferência filosó-
fica do Instituto Nexus
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Autora de livros como “Orix e
Crex”, a também activista falou
com o i sobre o ambiente, que
“devia ser a grande
preocupação” actual.

Foi interrompida no debate
quando ia explicar porque é
que as mulheres deviam estar
mais preocupadas com
questões energéticas. A
situação que temos hoje
depende de energia barata e a
igualdade de género vem daí
também, porque com energia
barata não precisas de força na
parte superior do corpo. Mas se
a energia barata se esgotar, essa
força será mais necessária e a
posição das mulheres vai voltar a
cair.

Como é que um encontro
destes pode ajudar a mudar o
mundo? Por exemplo, estou aqui
a falar contigo. E acabei de dizer
que temos de encontrar outras
formas de energia. Se
continuarmos apenas a queimar
o nosso carvão e petróleo, sem
responder ao problema das
emissões de dióxido de carbono,
vamos queimar-nos. Não vai ter
um trabalho num jornal porque
não vai estar viva. Se matarmos o
oceano, não vamos conseguir
respirar.

Porque é que acha que as
questões ambientais não são
primordiais para a maioria?
Porque as pessoas não sabem,
por exemplo, que 80% do
oxigénio vem das algas azuis-
verdes! Suponho que podemos
criar tecnologia para separar
hidrogénio do oxigénio, que é o
que estas algas fazem, mas
teríamos de o fazer depressa. No
entanto, ainda não as matámos
completamente. Quase
aconteceu durante a guerra do
Vietname com o agente laranja,
mas nem o sabíamos. Agora
sabemos que matá-las será pior
do que usar bombas nucleares,
ainda vamos a tempo de o evitar.
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“Sem energia
barata, a posição
das mulheres
vai voltar a cair”

Margaret Atwood
Escritora canadiana
Amesterdão,2012


