
A DIMENSAO ETICO-POLiTICA DA
SUBJETIVIDADE*

A presente comunica9clo e uma tentativa de situar a
problematica do sujeito, que herdamos da model'l1idade, no nosso
contexto cultural. A tese que peTpassa esta Comunica9iio e que
toda rejlexiio sobre 0 sujeito deve necessariamente integrar em
seu discurso 0 que chamo a dimensiio etico-politica da
subjetividade.

Desdobrarei minha apresenta<;ao em tres momentos: 0 pIimeiro,
mais hist6Iico, visando situar a problemMica da subjetividade no eixo
da temporalidade; 0 segundo, mais descritivo, procurando delinear
nosso quadro cultural; 0 terceiro, mais reflexive, mostrando como no-
vas fonnas de vivenciar a subjetividade, hoje, precisam atiicular
indissociavelmente 0 mundo da inteIioIidade com 0 das nonnas e do
politico, 0 mundo do outro percebido nao apenas como portador de
um rosto (rela<;oes interpessoais), mas como sujeito dajusti<;a (0 outro
das instituiyoes).

Com a expressao problematica do sujeito, entendo um campo
te6Iico de investiga<;ao onde a categoIia desujeito evista como essencial
para a compreensao de nossa modemidade e ainda util para a
constru<;ao de nosso tempo.

Nao faltam leituras de nossa Modemidade na 6tica da problemMica
do sujeito. Talvez a mais famosa seja a clitica heideggeIiana a chamada

* Comunica9iio apresentada no I Encontro Nacional do GT Etica e Cidadanial AN PDF.
realizado no Recife de 11-13 de dezembro de 2001.
** Prof. Dr. Vincenzo Di Matteo e chefe do Depm1amento de Filosolia da UFPE,
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'metafisica da subjetividade'. Mesmo que questionavel sob certos
aspectos, 1 e preciso reconhecer que com a modemidade 0 homem
ocidental se pensa nao mais a partir do paradigma cosmocentrico, mas
do antropocentrico.

A Dimensao Etico-Politica ciaSubjetividade

um sujeito substancial, inicialmente, um hypokeimenon, uma substancia
que sustenta a construyao do edificio simb6lico da modemidade. Essa
verdadeira 'revol uyao copemicana' , que originou 0 modelo poietico
do conhecimento, alterou profundamente a cultura do homem ocidental.
Novas leituras da realidade sao propostas: na natureza com Galileu, na
Etica e na Politica com Hobbes, na Metafisica com Kant.1.1 - DO PARADIGMA COSMOLOGICO AO

ANTROPOLOGICO

Nao pretendemos rememorar os complexos e sinuosos caminhos
que a filosofia ocidental percorreu para articular 0 trinomio sujeito-
objeto - verdade2

• Basta-nos, no momento, relembrar que 0 index, 0

kriterion, 0 metron da verdade foi colocado inicialmente no pr6prio
objeto. Nasceu uma ' ontologia da presenya' que entendia a verdade
como aletheia (desvelamento) e 0 conhecimento como a representayao
(paradigma co smo centli co). Gradativamente, especialmente a partir da
modemidade, 0 index da verdade se desloca para uma metafisica da
subjetividade, especialmente na sua vertente idealista.

De fato, com a passagem, na modemidade, da primazia
gnosiol6gica do universo do ser para a primazia gnosiol6gica do universo
da representayao emerge tambem a primazia do sujeito sobre 0 ser, de

Nao e exagerado afinnar que essas multiplas transfonnayoes
encontram na figura do sujetto 0 referencial te6rico que assegure a
unidade do universo simb61ico da modernidade. Ele e a figura hist6rica
que 0 homem ocidental assumiu desde que passou a interpretar sua
atividade de conhecimento intelectual segundo os canones da teoria da
representayao.3 Pode-se dizer que toda a filosofia da modemidade e a
tentativa de elaborar um discurso mais rigoroso e abrangente dessa
concepyao de sujeito.

o paradigma antropocentrico da subjetividade se desdobrou em
varias figuras na tentativa de resolver 0 problema crucial posto pela
nova epistemologia, 0 da nova correlayao de foryas entre 0 sujeito eo
objeto do conhecimento: como, afinal, passar da certeza da mente a
verdade do real? Entre essas figuras da subjetividade se destacam 0

sujeito substancial do racionalismo cartesiano; 0 sujeito psicol6gico do
empirismo ingles; 0 '16gico-autonomico-transcendental' do criticismo
kantiano,o sujeito absoluto hegeliano, 0 sujeito hist6rico-racional da
ilustrayao etc ...4 "

I Um questionamento da leitura heideggeriana da historia da subjetividade na tilosoJia modell1a
se en contra em RENAUT, A. Les subjetivites: pour ume historie du concept de sujet. In:
~enser Ie sujel (lujourd ·hui. Paris: Meridiens, 1968, p.55-11 O. Segundo a autor, Heidegger
taz uma Ieltura Imear da historia da subjetividade para mostrar que ela se dirige inelutavelmente
para 0 tn.unto do sujeito metafisico, iniciando com 0 cogito cal1esiano, passando pelo cogito
monadologlco IelbnlZlano e desaguando no Sujeito hegeliano. 0 autor propoe uma leitura
plural e. descontfnua da subjetividade, visto que 0 cogito empirista e 0 cogito criticista niio
verdadelramente considerados nas aIHllises de Heidegger. Propoe, pOI1anto, niio uma historia
da subJetlvldade, mas das subjetividades e das Jiguras diferenciadas da subjetividade, mas das
~ubJetlVldades e das tiguras da subjetividade modema. (Cf. especial mente, p.65).
- Sobre esse as~unto remetemos ao al1igo de BICCA, L. A subjetividade modell1a: impasses e
perspectivas. Slnlese, 20, n.60, p.9-34, jan. 1m'll'. 1993; DOMINGUES, I. 0 problema da
verdade, a questiio do sujeito e a seqJente de Valely. Krilerioll (UFMG), n.88, ago. Idez. 1993,
p.7-33; DARWIN, C. R. Ciencia e Subjetividade: sobre os caminhos tilos6ticos de Logos e
psyche. In: Psicologia: possiveis olhares, outros afazeres. Belo Horizonte: CRP, 1992,
p.144-199; Morte e transligura,iio do sujeito. Jomal do Psic6logo, n.4l, abr. Imaio. 1993;
o destino do sujeito na dialetica da modell1idade. Sin lese Nova Fase, Vol. 22, n. 71, p.489-
511, out. Idez. 1995; RENAUT, A. Les subjeclivi/(!s: pour une hislorie du concepl de sujel.
In GUIBERT - SLEDZIEWSKI, E. e VIELLARD-BAON, J.J. Penser Ie sujel aujourd'hui.
Op. Cit., p.31-47;ROCHA, l. A questiio da diferen,a e do sujeito no horizonte tilosotico da
crftica da racionalidade modema. Silllese Nova Fase, Vol. 21, n.67, p.449-477, out. Idez.
1994.

.1 VAl, H.L. Sentido e niio sentido na crise da modemidade.Sinlese, 21, n.64, jan./mar. 1994,
p.ll. Nesse ponto, 0 autor discorda da tese de Alain Tourain que enxerga na estrutura da
modell1idade uma divisiio entre Raziio e sujeito que a pos-modemidade deveria reconciliar. Cf.
especialmente a terceira parte: TOURAIN, A. Nascimento do sujeito. In: Crilica da
modemidade. Trad. Elia FelTeria Edel. Petropolis, RJ. Vozes, p. 1991, p.213-394.
, Cf. DRA WIN, C.R. As sedu,oes de Odisseu: paradigmas da subjetividade no pensamento
modemo. In: CU/lura da flusc/o. op. Cit., p.23-25.

PERSPECTIVA FILOSOFICA - Volume VIII - n" 16 - Julho - Dezembro I 7001
170

!?ERSPECTIVA FILOSOFICA - Volume VIII - n" 16 - Julho - Dezembro I 2001

171



VINCENZO DI MA TIEO

1.4 - AS CARACTERiSTICAS BASICAS

As v,hias figuras, independentemente das divergencias existentes
entre elas, apontam, mesmo que em medidas diferentes, para Uma
verdadeira 'epopeia da razao', simbolizada na figura de Ulisses que,
pela astucia da razao, supera as tentay6es regressivas do mito
representado por Sereias, Circe, Poseidon e Polifemo.5 a homem
parece mesmo tornar-se 0 que Prot<'lgoras afirn1ara dele na crise da
modernidade grega: a 'medida de todas as coisas'. A razao se auto-
afinna como fonte e centro de tudo 0 que e pensavel, plincipio fundante
de seus atos, de suas representay6es, da sua histolia, da sua verdade,
das suas leis e doador de sentido de toda a realidade.

A metafisica da subjetividade nao rei vindica para 0 sujeito apenas
a afinnayao da autoconsciencia, mas tambem de sua auto detenninayao.6
a modelo produtivo do conhecimento, de fato, nao apenas transforn1a
o homem na medida (metron) de todo conhecimento objetivo e
espectador privilegiado do espetaculo de si mesmo, mas the descortina
igualmente 0 horizonte de sua historicidade enquanto produtor de si
mesmo e responsavel pelo seu existir e pelo seu devir. Em outras
palavras, a modernidade se caracteriza pela afinnayao da subjetividade
(aspecto filosofico) e pelo esplendor do humanismo (aspecto cultural),
pel a valorizayao do homem enquanto dotado de uma consciencia
originaria e nonnativa, isso e de ser capaz de autoconsciencia (auto-
reflexao) e de fundar seu proprio destino (a liberdade como
autofundayao ).

1.5 - 0 SUJEITO DA MODERNIDADE E SUA
CONTEST A<;AO

j cr. Ibidcm. no ilem I: Introduc;ao: a modernidadc c a problematica do Sujcito (p.IO-ln
onde 0 autor retoma as an{t1ises de Adomo c Horkheimcr em Dialetica do esclarecimenlO. Cr.
espccificamcnte, 'Conccilo de iluminismo' no volumc da cokc;ao Os Pensadores, dedicado
aos lil6sofos da Escola dc Frankllllt (Textos escolhidos. S.Paulo: Abril Cullural, 1983" p. 89-
116)

(, "Ao scr arrastada, pon~m, na 6rbita do modelo poietico do conhecimento do conhecimento,
a liberdade, cnquanlo auto determinac;ao e poder de escolha que avoca a si 0 lazer 0 scntid?"
torna-se, talvez, 0 lrac;o mais earacteristico da ligura hist6rica do sujeito na modernidade .
VAZ, H.L. Scntido e niio scntido na crisc da modcll1idadc. Sintcse, Op. Cit., p.12.
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A reayao a essa concepyao de um sujeito que e substancia,
racionalidade plena e Iiberdade domou varias direy6es. As figuras,
certamente nao (micas, mas talvez mais representativas que simbolizam
essa reayao, sao as que Ricoeur chama de "mestres da suspeita": Marx,
Nietzsche e Freud. A subjetividade humana se desloca do centro
hegeliano do espirito e perde sua unidade intema.

Marx descentra 0 individuo na historia. Nao e a consciencia que
detennina 0 real, mas esse (0 modo de produyao) que detennina aquela.

Nietzsche proclama que a racionalidade do logos e mais pretensa
do que real, podendo nos conduzir para 0 mundo da ilusao e da me~tira.7

Freud descentra a consciencia do individuo no inconsclente,
relembrando ao homem que ele nao e senhor nem na sua proplia casa.
Se 0 inconsciente psicanalitico nao contesta a existencia de um sujeito,
nem a possibilidade de acessa-lo, pelo menos em patie, celia.mente
denuncia a pretensao descabida do sujeito em situar-se num sistema
de representay6es conscientes. .

Em suma, 0 sujeito substancial, concebido na sua umdade
soberana, racional e livre, vai desmoronando e com ele tambem a
metafisica da subjetividade. Nasce um sujeito nao substancial, dividido,
fragmentado. as layos que 0 ligam 'a verdade nao foram cortados,
mas extremamente enfraquecidos a ponto de 0 sujeito nao mais poder
garanti-Ia.

n.ASUBJETIVIDADE NO CONTEXTO CULTURAL CONTEMPORANEO.

Por contemporaneidade entendemos nao apenas 0 circulo resttito
do 'hoje', mas tambem aquele mais amplo de um 'ontem' e d.e Ul~

'amanha' que the estao necessariamente con'elatos. Nesse senttdo, e

7 "0 que C cntao a verdadc? Uma multiplicidade inccssantc de mctaloras, d~ metonin~ias, dc
antropomorfismos, cm sintese, uma soma de rclac;ocs humanas que loram poetlca e
retoricamcnte dcvadas, transposlas, oll1amcntadas, c que, ap6s um lunge uso, JX\~'ecem a um
povo lirmcs, rcgularcs c constrangcdoras: as vcrdadcs sao ilusoes cuja origcm esta esqucclda,
nletMoras quc loram usadas e quc pcrdcram a sua lorc;a sensivel, moedas nas quais sc apagou
a impressao c que dcsde agora nao sao mais considcradas como moeda de valor, mas como
IBela!. Nietzsche, F. Introduc;ao tcorCtica sobre a verdade c a mcntira no senlldo cXlra-mora!.
In: 0 Iivro do Ii/asoro. Trad. Rubcns Eduardo Fe'l"cira Frias. S. Paulo: Moraes, 1987, p.69.
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preciso rastrear os varios discursos sobre a subjetividade surgidos no
seculo que findou ate para compreendennos os novos discursos que
comeyam a serem articulados a partir de nossa histolia mais recente.

Os tres grandes grupos de discursos contempori'meos sobre a
subjetividade se inscrevem ou no horizonte cultural de um
questionamento radical do sujeito da modemidade ou de uma 'volta'
do sujeito, repensado, porem a partir dessas criticas ou de um seu
radical desaparecimento diante do avanyo das neurociencias e da
fannacologia.

Heidegger substitui 0 sujeito da filosofia modema pelo Dasein. A
subjetividade nao esta eliminada totalmente, mas confinada na finitude.
Antes de ser autodetenninayao e autoconsciencia e fundamentalmente
impessoalidade, existencia inautentica (a tirania do impessoal). 0 ser
sujeito nao e algo de originano, mas derivado, ontologicamente poste-
rior. "Pode ser que 0 quem do Dasein cotidiano precisamente nao seja
sempre eu mesmo".8

Ainda nao possufmos uma filosofia unificadora das grandes
filosofias de nosso seculo Oliundas da 'reviravolta linguistica' isso e 0, ,
positivismo logico, a filosofia analftica, a henneneutica, 0 estruturalismo,
a pragmMica, a neo-pragmMica. Todavia, algumas considerayoes
genericas parecem pertinentes. A onipresenya da linguagem no
pensamento contempori'meo pode ser entendida como uma reayao
critica a metafisica da subjetividade, substituindo 0 paradigma do sujeito
pelo da linguagem.9 Afinal, a Lingua pode ser considerada um sistema
sem sujeito.

, HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Petr6polis: vozes, 1989, p.166.
" Existem outras leituras do fen6meno. Segundo Lima Vaz, e possive! afinnar que a virada
linguistica obedecc, de fino, il 16gica profunda da model11idadc que tem no rompimento
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ometodo lingufstico, aplicado as Ciencias Humanas a partir da
obra prestigiosa de Levi-Strauss, que introduziu 0 metodo estruturalista
no estudo da antropologia cultural, parecia decretal' a 'morte do
Homem' ou de sua dissoluyao.

Esse anti-humanismo teorico vem se opor ao humanismo classico
centrado num sujeito consciente. A identificayao com 0 proprio eu
teria como con'elato a recusa da identificayao com 0 oUh'o, 0 plimitivo,
o louco. Encobriria ideologicamente 0 individualismo, 0 egofsmo e os
privilegios de uma minoria, enquanto 0 anti-humanismo teorico, ao
colocar 0 outro antes do eu e a vida antes da humanidade, se apresenta
nao apenas com as credenciais de um saber cientifico, mas tambem
como portador de um novo humanismo, 0 democrMico, que se
contrapoe aos outros humanismos que 0 precederam, criados para
plivilegiados e a patiir de civilizayoes plivilegiadas.1o

A despeito de um certo discurso terrorista do estruturalismo na
sua fase hegem6nica, 0 tema do sujeito persistiu nao apenas contra a
teoria lingLifstica,mas dentro dela. Nao faltaram resistencias provenientes
do interior da propria lingiifstica ( Benveniste) ou de outras areas, como
por exemplo 0 sujeito lacaiano, 0 cogito henneneutico ricoeuriano, 0

sujeito eo outro levinasiano.
E preciso reconhecer, porem, que 0 pensamento de Ricoeur e

Levinas so comeya a tel' um amplo e merecido reconhecimento quando

da identidade dialCiica entre ser e pensar e na primazia da representa9uo sobre 0 ser. suas
caracteristicas mais consensuais. Pro va disso seria 0 abandono progressivo de uma concep9uo
de linguagem como 'Janna de vida, transparencia do mundo da vida' - como enlendeu 0 logos
grego - e a substitui9uO por outra "como instrumento do EU pens ante, 0 que implica um
processo de tannaliz'19uo cada vez mais completo da linguagem na sua estrulura interna
(sinliltica e sem,intica) e na multiplicidade de seus usos (pragmiltica)". Cf. VAZ, H.C. Silua9uo
da linguagem. Sin/ese. 22, n.68, p.5-12, jan. /mar. 1995. A cila9uo e da p.6.
l(j Vcja 0 anigo de LEVI-STRAUSS, CI. Os tres humanismos. In. All/ropo!ogia Es/ru/llra!
Dois. Trad. Chaim Samuel Katz. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976, p.277-280. Publicado
inicialmente em Demain, n.35, 1956. Ncsse al1igo, 0 autor apresenta os tres humanismos: 0

aristocratico, 0 burgues e 0 democratico.
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passou a moda estruturalista. A pattir dos anos 80, os discursos sobre
um 'retomo do sujeito' se tomam cada vez mais fi·equentes.11 E inegavel
que 0 contexto cultural mudou. A problemMica do sujeito nao e mais
uma bandeira apenas da filosofia e psicanalise, mas tambem das pr6prias
ciencias sociais que comeyam a questionar 0 modelo largamente utilizado
da 'astucia da razao' e da 'mao invisivel' para dissolver a
responsabilidade dos 'atores sociais' numa casualidade inconsciente
que se impoe a sua revelia .. Estaria de volta um humanismo metodol6gico
que assume tambem a subjetividade como modelo explicativo dos
fe~6IT~enossociais. Dentro do pr6prio campo linguistico, onde 0 sujeito
fOlechpsado pelo novo sol de inteligibilidade da realidade, a linguagem,
seus estudiosos hoje admitem que "as questoes do sujeito e do senti do
nao podem mais ser mantidas fora do campo linguistico".12

Seria esse pretendido 'retomo do sujeito' uma revanche do sujeito
sobre a estrutura?

Aparentemente, sim, mas nao se trata propriamente de uma
'restaurayao'. Todos concordam, tanto os adeptos de alguma teoria
do sujeito, quanta seus criticos, que a continuayao de um discurso sobre
a subjetividade nao se deve dar numa perspectiva de repetiyao, mas
de hist6ria. Devemos repensar a subjetividade nao mais contra as
diversas concepyoes do inconsciente e as muitas provas da finitude;
mas, depois disso, renunciando a crenya em uma liberdade aut6noma,
em uma consciencia soberana e em um sujeito noumenal, fora da hist6ria.
Tarefa que nao deixa de ser um desafio te6rico e prMico quase
intransponivel tambem nos dias de hoje.13

~' Cf. especialm~nte as comunica~iies sobre 0 lema apresentadas no col6quio de 9 a 19 de
Julho sob os ausp,cIOS do Centro Culturallntell1acional de Cerecy-Ia-Salle recolhidas e publicadas
pelos dlJ~etores GUIB~~T-SLEOlIEWSKI, E. e VIELLARO-BAON, J.L. Pellser !e sujel
aUjourd !1I11. Pans:Mendlens, 1988. Coincidentemente, a partir da decada de 80, ha um
're~omo' de ~icoeur. Recebe um reconhecimenlo tardio no seu pr6prio pais, ap6s os reveses
soJndos da decada de 60 (0 dialogo abortado com 0 eslruturalismo, as rea~iies althussero-
lacanlanas ao seu Ensaio sobre Freud, os acontecimenlos de maio de 1968 e do decanado em
NantelTe, 0 niio ingresso no College de Franp, perdendo para M. Foucault). Hoie e membro
de nove academias eSlrangeiras e doulor 'honoris causa' de mais de lrinta uni;ersidades do
:~llIndo todo. Cr. MONGIN,O. Pau! Rieoeur: Seuil. 1994. p.15.
" ~O.RMANO, CI. Le :l'lIjet dalls !a !allgue. Langage, mars 1987, 1'.8.

Ha um quarto de seculo - escreve Jacques Ranciere, um amigo althusseriano e um dos
protagonlstas dos embates te6ricos dos anos 50 - viamos individuos partinclo para criar
nucleos de guelTilha. levando nos bolsos livros que proclamavam a supremacia da lei e das
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Vivemos num novo contexto cultural caracte'rizado pOl' uma
economia cad a vez mais globalizada; um avanyo extraol'dinal'io da
tecnociencia e da farmacologia; um alargamento das l'edes de
comunicayao que tomal'am nosso mundo, de fato, uma aldeia global;
um rearranjo das alianyas politicas que deslocaram 0 conflito leste-
oeste para norte-suI; um 'aggiomamento' da ideologia liberal que
transfonnou as democl'acias do bem-estar social nas democl'acias do
estado minimo. Esse quadro, porem, gera tambem uma cultul'a narcisica
e do espetaculo, uma sociedade de consumidores e excluidos, uma
sociedade depressiva. Servindo-nos de uma linguagem psicanalitica,
podelia afinnar que a subjetividade e vivenciada em sua fonna narcisica
pelos vencedores, depl'essiva pelos pel'dedol'es, maniaca pelos
revoltados. A crescente psiquiatrizayao biol6gica das doenyas do
espirito, a substituiyao do sujeito pelo homem comportamental que
regula seus 'distul'bios' pOl'psicotl'6picos sao, talvez, os desafios mais
recentes, mas incontomaveis para quem quer continual' a sustental' um
discurso sobre 0 sujeito.

A partir da decada de 80, se registra tambem urn avanyo
significativo da fannacologia e um progressivo distanciamento entre a
psiquiatria e a psicanalise.14 A subjetividade e ignorada no campo da
~esquisa das neurociencias, da neurologia, neurofisica, neuropsicologia,
tnteligencia artificial. Com a biotecnologia estaria ruindo mais uma
~arreira metafisica do Ocidente: a diferenya que pal'ecia intransponivel

estruturas sobre a autonomia dos sujeitos. Hoje, ao conlrario, em todos os comites oticiais,
vemos pessoas caJTegando nos bolsos obras sobre 0 retomo do alor, da escolha e da autonomia,
~onslat~ndo que niio ha outm coisa a fazer alem do que fazem dos nossos governos".

L
ANCIERE, J. 0 dlssenso. In: NOVAES, a (Org.). A crise da m::ao. S. Paulo: Companhia das

J etras. 1996, p.367.
4 Cf. a evolu~iio do Mallua! diagllostico e estatistico dos dislltrbios melltais (OMS).
ROUOINESCO,E. Par que a psicallalise. Rio de Janeiro: lahar, 2000, 1'.47-52.
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entre organismo e Imlquina. Talvez seja por causa disso que a pergunta
filosotica pelo humano e a hipotese do inconsciente psicanalitico para
dar conta da subjetividade se recolocam, hoje, com toda sua inquietante
dramaticidade. 0 que podemos esperar da figura do sujeito diante dos
antigos e novos desafios?

Enumeramos, a seguir, alguns caminhos que nos parecem
promissores e algumas inten-oga<;:oesque os atravessam.

4. ETICA E pOLiTiCA NA CONSTELA<;Ao SEMAJ~TICA DA
SUBJETIVIDADE

E sabido que nao existe propriamente a filosofia do sujeito. 0
que ha e uma 'cadeia de Cogito' - como se expressa Ricoeur - que
vai do logos heraclitiano a psike socrMico-plat6nico-aristotelica, a alma
agostiniana, passando pel0 cogito cartesiano, 0 Eu Penso kantiano, 0
sujeito hegeliano, a consciencia intencional husserliana etc ...Essa
'cadeia' foi se fonnando gradativamente como trabalho de repensamento
exigi do pelas contesta<;:oesque cad a elo recebeu no decolTer da histolia
do pensamento: da sofistica grega, as alega<;:oes hodiel11as de uma
verdade sem sujeito. 15

Dar continuidade a esse repensamento da problemMica do sujeito
nao e apenas uma exigencia teorica, mas uma necessidade poiitico-
cultural. A crise da no<;:aodo sujeito se reflete no destino da civiliza<;:ao
ocidental. Ao ser 'pensada' como um distanciamento da Metafisica e
uma dissolu<;:ao da ideia classica de homem, da pessoa humana que
sobre ela se fund ava, con-e 0 risco de abdicar de uma racionalidade
ordenadora de fins em favor de uma racionalidade instrumental" a
servi<;:odo instinto - da domina<;:ao,do prazer, do lucro, da violencia e,
finalmente, da destrui<;:aoe da mOlie".16

Concorde-se ou nao com a pintura desse quadro sombrio de
nossa civiliza<;:ao pos-model11a e pos-metafisica, resta 0 desafio de
reconstruir uma historia plural e mais matizada da subjetividade sem

I; Cf. RICOEUR, p. A questao do sujcito. In: 0 Call/lito das IlItelpret{l(;oes: ellsaio de
hermel1l?utica. Rio de Janeiro: Imago, 1978, p.199.
1(, VAZ, H.C. Situa9ao da linguagem. Silltese, Op. Cit.,p.9.
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reduzi-la a leitura heideggeriana da metafisica da subjetividade.17 Talvez
a categoria da 'representa<;:ao' nao seja a unica para compreender 0

sujeito da model11idade. Existem outras, tais como 0 afeto, paixoes,
vida, desejo, conatus, vontade ... , que evidenciam a imprescindivel
dimensao de 'intensidade' na subjetividade.18

Uma tarefa urgente dessa releitura da historia da filosofia e de
nossa model11idade e aprofundar a distin<;:aoentre sujeito e individuo e
detenninar ate que ponto 0 individualismo e uma deriva<;:aonecessaria
do humanismo model110 ou apenas uma das suas possibilidades
hiStOlicas. Se 0 individualismo nao e uma fatalidade historica, mas apenas
uma figura do sujeito, talvez seja possivel repensar a problemMica do
sujeito sem ter que apelar para um ret0l110 a uma pre-model11idae ou
um avan<;:opara a pos-model11idade.

o que caracteriza 0 humanismo da model11idade, de fato, e
fundamentalmente a concep<;:aode autonomia do homem, a partir da
qual se pensa como fonte, fundamento, autor das suas representa<;:oes,
de seus atos, nao mais recebendo suas n0l111aSda natureza ou de Deus.
Autonomia, porem, nao e sin6nimo de independencia. Enquanto a
primeira pode e deve ser pensada como compativel com uma alteridade
e uma nonnatividade racional intersubjetiva autofundante, a segunda
parece fechar-se numa afinna<;:ao pura e simples de si mesmo e do
proprio desejo como valor absoluto e intransponivel.

Trata-se de conciliar a liberdade dos model110s com a exigencia
necessaria de nonnas, 0 'cui dado de si' (Foucault) e a recusa a renunciar
ao proprio desejo (Lacan) com a 'res publica'. Tarefa que, no fundo, e
apenas 0 eco contemporfmeo da primeira tentativa que os gregos
empreenderam ao confrontar a liberdade dos sujeitos com 0
Destino(Moira), a Natureza (Physis), 0 Acaso (Tyke), a Necessidade
(Ananke), a Lei da Cidade (Nomos).

Se 0 sujeito nao po de mais ser representado adequadamente por
categorias que ja se desgastaram, tais como 0 sujeito substancial,

17 Cf. RENAUT. A. L 'ere de /'individu: conlribuition a une historie de la subjetivile. Paris:
Gallimard, 1989; cf. tambem, Les subjetivites:pour une histoire du concept de sujet. In:
PenseI' Ie sujer aujourd'llIIi. op. cit.,p.55-11 O.
" Cf. BIRMAN). 0 sijeito no discurso ti·eudiano. In: ESlilo e modemidade em psicanrilise.
Op. cit., p.38-39.

PERSPECTIVA FILOSOFICA - Volume VIII - n" 16 - Julho - Dezembro I 2001
179



psicoI6gico-empirico, logico-transcendental, sera que agora novas
categorias como sujeito lingiiistico, sujeito do inconsciente, sujeito do
desejo nos podem ajudar a responder melhor a pergunta que 0 homem
continua a fonnular acerca de sua verdade?

Por outro lade, 0 que dizer de outras categorias tais como 'Cogito
originario', 'arqueologia, teologia e escatologia' do sujeito,
'hermeneutica do Si' e ate da antiga categoria de 'pessoa' para repensar
a subjetividade? Sua densidade ontologica, herdada da Antigiiidade, 19

e sua potencialidade de uma abordagem lingiiistica, por integrar nela a
categoria do 'outro', a candidatam para uma saida dialetica da aporia
do sujeito-estrutura, identidade-diferen<;a, metafisica da linguagem?20

Quais outras categorias novas nos podem auxiliar a pensar 0

Sujeito? Podemos nos satisfazer com a concep<;ao neopragmMica,
segundo a qual 0 sujeito nada mais e que 'uma rede de cren<;as e desejos
em pennanente constru<;ao' , apenas um rotulo de conveniencia para
designar esse conjunto combinatorio de cren<;as, desejos e fantasias
perante 0 desejo do outro?

Evidentemente, nao tenho a resposta, nem mesmo propostas,
apenas algumas intui<;oes que submeto a considera<;ao dos leitores ou
dos ouvintes:

Os filosofos habitualmente, ao falar do sujeito, elaboram um
discurso genelico que remetia ao homem adulto, nonnal e masculino.
Hoje, 0 discurso competente sobre a subjetividade e reivindicado
tambem por outras areas do saber como, por exemplo, a psicanaIise,
que des creve "a longa marcha for<;ada, que, de larvas de mamifero,
transforma as crian<;as humanas em sujeito".21 Penso que 0 dialogo

'" Na celebre delini~iio dc Boccio - slibsisiells dislillCllI1II ill raliol/ali Ilailira - dcsaguam a
heranp grega da psike e dos /lOIIS. a contribui~ao romana do civis, a concep~ao crista da
imago Dei.
'0 Ao tema da "pessoa", Ricoeur retoma em mais de um artigo. Em: Mon'e 0 personalismo,
volta a pessoa ... (1983). In: Leilliras 2: a regirio dos fil6sofos. S. Paulo: Loyola, 1996,
p.155-162 afirma que se 0 'personalismo' nao era suficientemente competitive para
vencer a batalha do conceito, 0 de 'pessoa' apare~e como um conceito 'sobrevivente c
ressuscitado' prererivel aos de 'consciencia', 'sujeito', 'eu'. Em 'Abordagem da pessoa',
mostra como 0 tenno pcssoa e mais apropriado do que os termos de consciencia, sujeito e
eu para cristalizar certas pesquisas contemporaneas sobre a linguagem, a a~ao, a narrativa.
cr. Ibidem, p.162-180.
" ALTHUSSER, L. Freud e Lacan. In ESlrulliralislllo:antologia de textos te6ricos. Portug{dia
Editores, 1968, p.243.
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com disciplinas que nos confrontam tambem com 0 infantil, 0 patologico,
o feminino s6 podera enriquecer nossa reflexao filosofica.

Entre aja numerosa constela<;ao semfmtica da subjetividade, a
categoria do 'outro',22 entendido na sua expressao do rosto do outro
que me interpel a ou do grande Outro da cultura em geral, e fundamen-
tal para escapar de uma subjetividade pretensamente autoconsciente,
aut6noma e desvinculada de um compromisso etico e politico,

Provavelmente a crise da no<;ao do sujeito nao seja passageira e
o conflito das ideias ou das interpreta<;oes seja tao intransponivel quanta
o dos interesses. Nesse sentido, nossa chamada pos-modernidade
parece legitimar e conviver com dois paradigmas basicos de
subjetividade. Um, que nos promete a liberta<;ao do discurso vazio da
metafisica da subjetividade, como os filosofos das luzes nos libertaram
da teologia, para que sejamos capazes de conviver democraticamente
num pluralismo de projetos de vida, estilos de existencia, modos de
subjetivayao, marcados pela di feren<;a e nao mais pela identidade, que
parecem privilegiar uma 'estetica' da existencia. 0 outro, que nao quer
renunciar a uma certa autonomia do sujeito, mas ligando-a
indissoluvelmente a solicitude com 0 proximo e ajusti<;a para cada
homem, parecendo salvaguardar melhor uma 'etica da existencia'. 0
que se quer e sim uma 'vida boa', mas 'com e para os outros' em
'institui<;oes justas'.23

LATHUSSER, L. Freud e Lacan. In: Estrlltllra/isl1lo: antologia de textos te6ricos.
Portugalia Editores, 1968.
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" Cf. ASSOUN, P-L.O sujeito e 0 outro em Lcvinas e Lacan. Cadernos de SlIbjelividade.
S. Paulo: PUC, 5,I,p.91-116, dez. 1997; RICOEUR, P.O. 0 si mesmo como 11m Olilro.
Campinas, SP: Papirus, 1991.'3 Cf. RICOEUR, P. 0 si lIIesmo como 11111 Olilro. op. Cit.,
p.30 cr., especial mente 0 sctimo estudo de Ricoeur: .. I. Visar it 'vida boa'. 2 .. , com e para
o outro ... 3 ... nas institui~6es justas. Ibidem, p.199-236.
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