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O título deste encontro já prenuncia um malogro e a possibilidade da 
transcendência. 

Subjetivação: tornar sujeito - relativo ao sujeito ou existente no sujeito. Ou seja, 
deve haver um malogro nesta subjetivação e eventualmente será possível transcendê-la. 
 
Parte 1 – Qual é este malogro? 
 
 Por que perguntamos pelo sujeito? Será que alguém já pensou sobre esta 
questão, ou somos os primeiros? Claro que não somos os primeiros. Muitos já o 
fizeram, em diversas partes do planeta, e é provável que, neste exato momento, haja 
pessoas discutindo, de alguma forma, esta questão. 

Mas por que não se chega, finalmente, a uma conclusão, de tal modo que não 
seja mais necessário, nunca mais, perguntar ou refletir sobre o sujeito? 

Que sempre se parta do que já está estabelecido e aprofundado, sem que haja a 
necessidade de ir e vir, sempre mais. Por que se malogra no sentido de não se conseguir 
um fundamento único, onde toda investigação, ou reflexão, parta de algo já 
consolidado?  

Vou aqui propor fazer um breve parêntesis, para logo em seguida, retornar a esta 
questão. 

Voltemos ao Sujeito – este termo vem de “Subjectum” – o que subjaz. O 
subjacente. Mesma origem de sub-stância. A idéia era de que o sujeito não é somente o 
óbvio (evidente) – o que está diante dos olhos, mas também o que subjaz. 

Mas o termo “Subjectum” é uma tradução romana do termo grego 
“Hypokeimenon”. E, como mostram os etimólogos, há uma perda nesta tradução, pois o 
termo “Hypokeimenon” significava “no fundo e sempre estava já presente”. Em outras 
palavras, passamos de “no fundo e sempre estava já presente” para “o subjacente” 

O problema, ou a perda está no óbvio que, quando deixa de ser olhado, visto 
somente o subjacente, deixa de ser óbvio, e, portanto não mais visto. Fala-se do 
subjacente e, não mais, do que jaz. 

O segundo problema, perda posterior, é a revolução que Descartes promove com 
o termo Sujeito. Revolução tão forte na história das idéias que, todos hoje, ao falarem 
de sujeito, têm uma grande influência de seu pensar. Ninguém mais fala somente do que 
subjaz, mas sujeito como coisa pensante. Essência do sujeito é pensar e nomear o 
sensível, mas pensar de um modo distinto do pensamento antigo e medieval. 

Pensar como representação “é aquela realizada através da imagem das coisas”.1 
Pensar como a faculdade de produzir imagem das coisas. 
Representar é o mesmo que objetificar, e isso significa que “só aquilo que desta 

maneira se converte em objeto, é, pode ser tomado por existente”.2 

                                                           
1
 Descartes, Meditação – Difusão Européia do Livro, pág 139 – 1973 – 2ª ed. 
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“Isto quer dizer: todo ente extra humano torna-se objeto para este sujeito. Desde 
este momento o termo subjectum não se refere mais, em se tratando de nome e conceito, 
ao animal, à planta e à pedra”.3 

Assim o homem passa a ser aquele que funda todo existente, à maneira de seu 
ser e de sua verdade. 

Conseqüência direta é que passamos de compreender o mundo através de uma 
imagem, para o mundo compreendido “como imagem”. O homem é convertido em 
sujeito, aquele que funda o mundo, transformando-o em imagem. 

Hoje sujeito é praticamente reduzido a uma estrutura gramatical, a primeira parte 
da proposição enunciativa simples, como aquilo de quem, ou de que, se fala, seguida do 
predicado que o qualifica. 

Subjetivo é visto no sentido negativo, como aquilo que é meramente psíquico, 
carente de certeza e contraposto a objetivo, visto por sua vez como real e verdadeiro. 

Quanto mais o sujeito é sujeito, mais o objeto é objeto.  
Quanto mais subjetivação, maior objetificação. 
O que se perdeu? 
Tudo aquilo que jaz, por si mesmo, não fundado pelo homem, não imagem e 

pertencente ao mundo. 
Contemporaneamente o homem é seu mundo. A Fenomenologia mostra, 

claramente, como não é possível dissociar o mundo do homem.  Não é possível 
enunciar nada a seu respeito que não envolva o mundo. 

Husserl vai sepultar, definitivamente, a dicotomia sujeito-objeto transformando-
a em homem e mundo, onde um é constitutivo do outro. 

Ora, como o homem é seu mundo, e o mundo foi objetificado, tornado 
representação, imagetificado, o homem, como sujeito, passa a ser visto somente por 
categorias de objeto, uma coisa entre coisas. 

Pobre sujeito, parca imagem representativa daquele homem! 
 

Parte 2 – Transcendência  
 
É possível resgatá-lo? 
Voltemos à questão do fundamento: por que não conseguimos um fundamento 

único e definitivo? 
Ora, a necessidade de fundamentar, sempre e sempre, procurar o fundo, isto é, 

apro-fundar, é constante porque, no fundo, não há fundo algum. 
Hölderlin, grande poeta alemão, diz: “O mistério é a suprema configuração da 

verdade”.4  
O homem institui um chão e opera aí, acreditando firmemente, até ele oscilar, 

balançar. E aí entra em contato com o Abismo. 
Grund se mostra Ab-grund 
Fundo se mostra Abismo. 
O Abismo promove a necessidade de fundar e, ao mesmo tempo, a 

impossibilidade de um fundamento absoluto. 
Estamos condenados a boiar em um vazio perene? 

                                                                                                                                                                          
2
 Idem, ibidem, pág 77 – in Michelazzo – “Do um como princípio ao dois como unidade” – Fapesp, 

Annablume, 1999. 
3
 Heidegger, M., 1971, “Nietzsche 2” – pág 136, Galimard. 

4
 in Poemas, Relógio D’Agua Editores,1991, pg, 251 
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Sim e não. Podemos construir fundos desde que saibamos, e não esqueçamos, 
que são provisórios. Uma ficção útil. O fundo é uma ficção útil. 

Transcender a idéia de sujeito é para o homem, assumir a falta de chão. Podemos 
construir escadas com muitos degraus, mas o primeiro nunca terá um chão definitivo. 

O Mistério é nosso ser. A Verdade, como Alétheia, é uma abertura às 
possibilidades, um des-velar e um re-velar, simultâneos. A Verdade e a Errância são 
dois lados de uma mesma moeda. 

O homem está suspenso dentro do Nada. Ele tem a possibilidade da re-velação 
do nadificar do nada. 

Assumir nossa Errância em construir e des-construir, ininterruptamente, chãos 
fundantes é transcender. 

É possível aceitar um chão como uma ficção eventualmente útil? Sim. Este 
Abismo, esta falta de chão, impossibilidade de fundamento no sentido cartesiano, 
inabalável, o Nadificar do nada, e o Mistério de nosso Ser, estão presentes em 
Hypokeimenon, isto que jaz, e não subjaz, e não estão presentes em Sujeito.  
Homem, em uma perspectiva existencial, Dasein, Ser aí, resgata-os. 

Aquele cujos olhos são levados a olharem uma profundidade que abre seus 
precipícios, sente vertigem. 

Mas onde está a causa disso? 
 
Tanto nos seus olhos quanto no abismo, 
Pois que lhe bastaria não fixar a vista nesse abismo.   

Kierkegaard, Soren, O Conceito de Angústia 

 
Mas uma hora este abismo se faz presente. 

             
Obrigado. 

 


