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RESUMO: Sem dúvida, a temática sujeito configura-se como categoria controversa na cena 
contemporânea, qualquer juízo ao redor dela agudiza suas análises e induz a configurar 
diversas redes de significação, quer seja no âmbito da educação, filosofia, política ou 
qualquer campo das ciências humanas e sociais. Ciente da importância de se debater a 
temática do sujeito nos dias atuais e a fim de prolongar esta discussão sempre aberta, o 
presente artigo objetiva tematizar a questão do sujeito, retomando as abordagens de 
Jacques Derrida a partir da perspectiva da desconstrução. Assim, interessou também 
analisar como está sendo narrada e identificada a expressão sujeito na pesquisa brasileira 
contemporânea do campo educacional, apresentando um panorama de sua utilização nos 
artigos publicados no período 2008 – 2014 em três revistas brasileiras especializadas no 
campo educacional. Este artigo irá abordar a síntese do estudo que faz parte da pesquisa em 
andamento intitulada “Metodologia de projetos no ensino médio e processos de 
subjetivação da juventude”, desenvolvida no programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade de Rio de Janeiro. 
PALAVRAS CHAVE: Sujeito. Desconstrução. Jacques Derrida. 
 
ABSTRACT: Without a doubt, the theme subject is configured as a controversial category in 
the contemporary scene. Any judgment that is woven around it sharpens their analyzes and 
induces configure various networks of meaning, whether in academy, philosophical, 
political or any other field of the humanities and social sciences. Aware of the importance 
of generating debates around the notion of subject and in order to prolong this discussion 
that is always current, this paper aims to thematize the question of subject, taking up the 
ideas of Jacques Derrida from the perspective of deconstruction. In this regard, we also want 
to analyze how it is being told and identified the expression subject in contemporary 
Brazilian research in Education, presented an overview of their use in articles published in 
the period 2008-2014 in three specialized Brazilian magazines in the academic field. This 
article will address the synthesis of study is part of ongoing research entitled "Methodology 
for secondary education projects and processes of subjectivity of youth" advanced in the 
Post-Graduation Program in Education of the Rio de Janeiro State University. 
KEYWORDS: Subject, deconstruction, Jacques Derrida. 

DE VOLTA AO COMEÇO... OU A LIQUIDAÇÃO DO SUJEITO 

A questão do sujeito é atravessada por debates teóricos e políticos que dão conta de 
sua condição extremadamente controversa que é ao mesmo tempo evidente e não evidente. 
Por um lado é uma evidência óbvia, considerando que, em quase todas as línguas existe uma 
primeira pessoa do singular categorizada como sujeito; mas é também uma evidência à 
reflexão, como indicado por Derrida: “‘Quem vem depois do sujeito? ’, ‘quem’ quiçá já nos 
aproxime a uma gramática que não estaria mais assujeitada ao ‘sujeito’” 466F466F

2. Sem sombra de 

                                                             
1 MONTAÑO, M.R.B. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação (ProPEd - UERJ) na 
linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação, pesquisadora adjunta do grupo Diferença, 
Desigualdade e Educação Escolar da Juventude (DDEEJ) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
com o apoio do CNPQ.  
2 O texto em espanhol é: “¿Quién viene después del sujeto?”, el “quién” quizá ya haga señas hacia una 
gramática que no estaría más sujetada al “sujeto”. A tradução corresponde a um trecho da versão em 
castelhano da entrevista entre Jean-Luc Nancy e Jacques Derrida, intitulada «Hay que comer» o el 
cálculo del sujeto (versão em espanhol de Virginia Gallo e Noelia Billi) publicada na revista Confies 
No. 17 Buenos Aires cujo texto será referenciado ao longo deste artigo. A tradução deste trecho é de 
minha parte, assim como o de todos os trechos referentes à entrevista. A entrevista com Derrida foi 
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dúvida, qualquer juízo ao redor destas análises induz a configurar diversas redes de 
significação, quer seja no âmbito da educação, filosofia, política ou qualquer outro campo 
das ciências humanas e sociais, circunscrevendo um universo de problematizações que 
convidam a (re)pensar a temática do sujeito e suas diversas variações (sujeito cartesiano, 
sujeito de direitos, sujeito gênero, sujeito insolado, etc.) por vezes presentes nos discursos 
contemporâneos.  

No entanto, poderia se pensar que a noção de sujeito não é tão evidente: Onde está 
aquele sujeito? O que ele é? Qual é a sua essência? É uma aparência ilusória ou uma realidade 
fundamental? O acento interrogativo destas enunciações indica a conveniência de refletir 
sobre essas questões que pelo fato de não ter um significado claro e imediato, e não ter 
encontrado uma resposta direta e única, são problemáticas, são questões que se encontram 
atualmente e, talvez, inesgotavelmente, em debate. 

Como indicado em linhas anteriores, a temática do sujeito na cena contemporânea é 
controversa. A desmontagem a que está sendo submetida esta noção é uma questão de 
implicações profundas que repercutem diretamente em uma vasta gama de aspectos 
significativos da vida humana. Esta desmontagem ou desconstrução aberta pela época dita 
“pós-moderna” e produto de um longo e complexo processo histórico, permeado pela crise 
da representação do modelo sujeito – objeto, pela “revelação” do inconsciente e, destarte, 
pelas questões referentes à linguagem, mostra-se bastante atual e relevante. 

Embora se tenha conhecimento de algumas das já consolidadas abordagens ao 
respeito da noção de sujeito, considera-se tarefa difícil pretender estabelecer aqui, quem, 
quando ou por onde começa o questionamento epistemológico de sua existência. Essa 
complexidade é gerada principalmente pelo fato daquelas indagações terem surgido a partir 
de uma série de circunstâncias inter-relacionadas em contextos de pensamento pelos quais 
a noção de sujeito tem sido disseminada, contribuindo a partir de acertos e desacertos, na 
configuração da sua noção. 

Pois bem, o sujeito, o grande “arkhé” da filosofia moderna, associado às ideias do 
humanismo, individualismo, e consciência, foi proclamado nos últimos tempos por 
abordagens provenientes do marxismo, positivismo, estruturalismo e do pós-modernismo, 
ou resultantes da fusão de algumas dessas correntes, simplesmente como “ultrapassado”.  

Para esclarecer estes pressupostos é pertinente referir à questão do sujeito colocada 
por Jean-Luc Nancy em 1986 e dirigida a vários autores com orientações distintas de 
pensamento, dentre eles Jacques Derrida, que de alguma forma problematizavam a maneira 
tradicional de pensar sobre sujeito e sobre humanismo. Este é o tema de uma longa conversa 
de Nancy com Derrida, que começa questionando o pressuposto da existência de um sujeito 
que teria sido liquidado. Ante a pergunta: “Quem vem após o sujeito 467F467F

3?”, questão iterada em 
épocas de discussões, acabamento e morte de um sujeito que parece, pelo contrário, 
continuamente revitalizado, Nancy apresenta uma justificação nos seguintes termos:  

 
Uma das principais características do pensamento contemporâneo é o 
pôr em questão a instância do ‘sujeito’, de acordo com a estrutura, o 
sentido e o valor subsumidos sob este termo no pensamento moderno de 
Descartes a Hegel, se não a Husserl. [...] Um discurso difundido em uma 

                                                             
inicialmente publicada, em parte, num volume especial da revista de filosofia Topoi, de língua inglesa, 
em torno da questão “Who comes after the subject?” Uma edição francesa deste mesmo volume foi 
publicada no ano seguinte em Cahiers Confrontation, revista dirigida por René Major intitulada “Il 
n’y a jamais eu pour personne Le Sujet, voilà ce que je voulais commencer par dire. Le sujet est une 
fable”.  A edição francesa contém a entrevista de Derrida na íntegra. Uma edição americana ampliada 
intitulada "Eating Well," or the Calculation of the Subject: An Interview with Jacques Derrida, 
contendo, igualmente na íntegra, foi publicada no livro Who Comes after the Subject. Routledge. Os 
trechos aqui citados são retirados da versão em espanhol. 
3 A pergunta que orienta o debate é: “Quem vem depois do sujeito? Um discurso, em uma época 
recente, concluiu pela sua liquidação”. 
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época recente proclamou a simples ‘liquidação do sujeito’. (Derrida, 
2005, p. 1)  

 
A menção da expressão “liquidação do sujeito” remete à necessidade não da morte 

ou do retorno ao sujeito, pelo contrário, à busca de uma experiência em direção a um alguém 
mais – a um mais alguém “além do sujeito”468F468F

4 de frente à “equivalência infinita de um porvir 
ilimitado”469F469F

5. 
A partir da pergunta e da justificação apresentada por Nancy, Derrida problematiza 

um aspecto que gostaria de referir aqui por oferecer abordagens relevantes no 
desenvolvimento desta temática: a ideia de aniquilamento, de fim ou, como se lê no texto de 
“liquidação do sujeito”. Ao que Derrida faz questão de deixar clara a sua discordância, 
expondo o problema nos seguintes termos:  

 
Não sei a que conceito filosófico pode corresponder esta palavra 
[liquidação] que eu compreendo melhor em outros códigos: finanças, 
banditismo, terrorismo, criminalidade civil ou política; e não se fala, pois, 
de ‘liquidação’ se não que se colocando na posição da lei ou mesmo da 
polícia.470F470F

6 (Derrida, 2005, p. 1). 
 

A afirmação de Derrida não surpreende, dado que refere ao lugar do discurso 
daqueles que, mesmo por caminhos distintos, terem promovido discussões complexas 
entorno à configuração da noção de sujeito. Neste sentido, a postura adotada por seus 
críticos consiste em denunciar, acusar e mesmo tomar providências, assumindo o lugar da 
lei e da polícia:  

 
O diagnóstico de “liquidação” denuncia em geral uma ilusão e uma falta, 
ele acusa: quiseram liquidar, acreditaram poder fazê-lo, nós não o 
deixaremos. O diagnóstico implica assim uma promessa: nós iremos fazer 
justiça, nós iremos salvar ou reabilitar o sujeito. Palavra de ordem, por 
tanto: retorno ao sujeito, retorno do sujeito. 471F471F

7 (Derrida, 2005, p. 2) 
 

Decerto, Derrida deixa clara a apreciação errada desta suposta crítica da liquidação 
do sujeito que, em verdade, segundo o autor, simplesmente não se dirige a ninguém. De fato, 
como ele diz, se o sujeito tinha sido posto em questão em alguns dos mais influentes cenários 
da discussão filosófica francesa nas últimas décadas, isto não quer necessariamente dizer 
que os tais discursos tenham tentado “liquidar” o que quer que seja: poderia se pensar em 
uma intenção que visa reforçar as discussões referentes a uma questão evidentemente 
multifacetada. A título de exemplo, referindo-se a três filósofos representativos do 
pensamento francês, Lacan, Althusser e Foucault, ele diz: 

 
De acordo com estes três discursos (Lacan, Althusser e Foucault), de 
acordo com certos pensamentos que eles privilegiam (Freud, Marx, 
Nietzsche), o sujeito é talvez reinterpretado, reinscrito, ele certamente 

                                                             
4 G. Vattimo: Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica, trad. J. C. o. Nietzsche, 
Heidegger y la hermenéutica, trad. J. C. Gentile Vitale, Buenos Aires paidos 1992.  
5 G. Deleuze: Lógica del sentido, trad. M. Morey, Buenos Aires, Paidós, 1989, p. 26 
6 O texto em español é: “no sé, por lo demás, a qué concepto filosófico puede corresponder esta 
palabra, que comprendo mejor en otros códigos: finanzas, bandidaje, terrorismo, criminalidad civil o 
política; y no se habla, pues, de “liquidación”, más que desde la perspectiva de la ley, incluso de la 
policía”. 
7 O texto em español é: “El diagnóstico de ‘liquidación’ denuncia, en general, una ilusión y un error, 
él acusa: se ha querido ‘liquidar’, se ha creído poder hacerlo, no dejaremos que lo hagan. El 
diagnóstico implica, pues, una promesa: nosotros vamos a hacer justicia, vamos a salvar o rehabilitar 
al sujeto. Consigna, pues: retorno al sujeto, retorno del sujeto”. 
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não é “liquidado”. A questão “quem?”, especialmente em Nietzsche, 
persiste ainda com mais força. O mesmo é verdade para Heidegger [...]. O 
questionamento ontológico que se dirige ao subjectum em suas formas 
cartesiana e pós-cartesiana é tudo menos uma liquidação472F472F

8. 
 

O tom de seus argumentos claramente questiona as críticas feitas ao pensamento da 
desconstrução, no qual em alguns momentos afirma também a liquidação do sujeito, mais 
um ato “relativista”, rótulo tantas vezes por Derrida rejeitado, que daria fundamento às 
acusações de niilismo contra as quais o filósofo vai se pronunciar ao longo da conversa com 
Nancy, pois, conforme Leite (2014, p.348) “[...] a abordagem desconstrutora é, muitas vezes, 
significada em oposição à perspectiva da agência política de contestação do status quo”.  

Com efeito, poder-se-ia pressupor que perante a pergunta de Nancy - Quem vem 
após o sujeito?- Derrida apresentasse um sujeito renovado, modificado após o seu 
questionamento. Contudo, Derrida irá, ao contrário, problematizar o “quem” da pergunta de 
Nancy, recusando-se a oferecer uma abordagem que incida diretamente sobre a temática do 
sujeito, porque, segundo o autor, é preciso se precaver contra uma doxa que comanda a 
própria formulação da questão: “Não aceitarei entrar em uma discussão no curso da qual se 
suporia saber o que é o sujeito, este ‘personagem’ que seria o mesmo para Marx, Nietzsche, 
Freud [...]”473F473F

9. (Derrida, 2005, p. 3). 
 Conforme mencionado, a enunciação da expressão “liquidação do sujeito”, segundo 
o proposto nas abordagens por Derrida, supõe pensar seu deslocamento ou, melhor, pensar 
a partir de seu deslocamento como constituição mesma do próprio sujeito, “a não presença 
a si, que lhe é intrínseca, nos permite pensar que todo sujeito é, já e sempre, um sujeito 
deslocado; instância fundadora e fundada ao mesmo tempo, constituinte e constituída” 
(Duque-Estrada, 2010, p. 8).  

Porém, e esta é a tarefa de pensamento que Derrida propõe, pode-se inscrever sobre 
o termo “sujeito” ou, como diz, “escrevê-lo, escrever ‘sobre’ ele’”, mas não se pode entender 
aqui essa escrita como uma escrita acerca de algo, nem um comentário, ou uma crítica, nada 
que signifique permanecer preso à confusão do que pode ser uma “opinião filosófica”, 
opinião que presuma a existência de algo, o sujeito. Justamente quanto à escrita 474F474F

10 de Derrida 
(2008), por se encontrar atravessada pela dinâmica construção/desconstrução e encaixada 
no âmbito do pensamento da desconstrução, não vai se submeter numa linha de 
continuidade ao interior dos discursos das chamadas filosofias do sujeito. 

O filósofo ilustrou sua posição, ao negar que, na verdade, pudesse-se falar sobre uma 
problemática do sujeito, pois, o problema estribava na sua falta de homogeneidade. É esta 
heterogeneidade o que se analisa neste texto, ao pretender também considerar a maneira 
como está sendo narrada a expressão sujeito na pesquisa brasileira contemporânea do 
campo educacional, análises que serão aqui apresentadas a fim de prolongar esta discussão 
sempre aberta. 

                                                             
8 O texto em español é: “Para estos tres discursos (Lacan, Althusser,Foucault), para ciertos 
pensamientos que ellos privilegian (Freud, Marx, Nietzsche), el sujeto es quizá reinterpretado, 
resituado, reinscrito, ciertamente no está ‘liquidado’. La pregunta ‘¿quién?’, especialmente en 
Nietzsche, insiste aquí con tanta más fuerza. Es también verdadero en Heidegger [...] La interrogación 
ontológica que trata sobre el subjectum en sus formas cartesiana y post-cartesiana es todo excepto 
una liquidación”. 
9 “No aceptaría entrar en una discusión en el curso de la cual supusiéramos saber lo que es el sujeto, 
este ‘personaje’ del cual se daría por sentado que es el mismo para Marx, Nietzsche, Freud [...]’”. 
10 Derrida procede à elaboração de um conceito mais amplo de escrita (écriture), geralmente 
traduzido por escritura, para marcar, em português, sua distinção em relação à compreensão usual 
de escrita. 
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A PALAVRA SUJEITO NA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

As questões aqui abordadas, que visam entender a forma como está sendo narrada 
a expressão sujeito na pesquisa brasileira do campo educacional, se propõem a apresentar 
um panorama não exaustivo que dê conta das interlocuções teóricas que estão sendo 
referenciadas com maior frequência para definir a palavra sujeito e igualmente revelar 
cenários onde a noção de sujeito tem sido discutida. 

Dadas essas questões, o levantamento aqui apresentado torna-se importante para o 
desenvolvimento da pesquisa em andamento intitulada “Metodologia de projetos no ensino 
médio e processos de subjetivação da juventude”, como exercício inicial do trabalho da tese 
de doutorado. Embora se refira aqui apenas à categoria sujeito, é necessário precisar que a 
versão final abordará as análises das inscrições dos significantes subjetivação, 
subjetividade, identidade e identificação por terem estreita relação com este tópico. 

Sendo assim, opto por considerar as publicações em revistas de origem nacional, no 
período de 2008 até 2014, de modo a focalizar uma produção mais contemporânea além de 
ter acesso aos acervos diretamente nos sítios eletrônicos. Para este análises foram 
investigadas três revistas, escolhidas por apresentarem conceito A1 no sistema Qualis 475F475F

11 da 
CAPES, o que pode significar que as mesmas estão inseridas em um círculo de maior 
notoriedade, atraindo autores que estejam efetivamente atuando no campo acadêmico e em 
pesquisas. Além do destaque no sistema Qualis, foram critérios de seleção das revistas: 
terem acervos disponíveis na internet; serem de língua portuguesa; e terem como objetivo 
a divulgação de pesquisas e artigos que reflitam sobre o campo educacional do Brasil. 
Partindo desses critérios, as revistas selecionadas foram: Educação e Realidade; Revista 
Brasileira de Educação e Cadernos de Pesquisa.  

Como mencionado acima, a busca pelos textos foi feita via internet, onde foram 
analisados, em ordem crescente: os títulos, os resumos, as palavras-chave e os textos na 
íntegra. Ao todo, foram acessados 788 artigos, a partir dos sumários das revistas, 
excetuando-se desta contagem as resenhas, entrevistas e notas de leitura. Deste universo, 
foram destacados 92 artigos que citavam a palavra sujeito, em seus títulos ou resumos, mas 
também nas palavras-chave utilizadas. A partir da finalização da leitura das revistas e busca 
dos textos, procurou-se entender como a palavra sujeito estava sendo significada em cada 
artigo selecionado, a partir do recurso de localização de palavras. 
 A leitura das publicações evidenciou o uso da palavra sujeito por vezes 
acompanhada da palavra pessoa e indivíduo, empregadas indistintamente para designar 
pesquisadores e pesquisados participantes das pesquisas. Apresento a título de 
exemplificação algumas citações: 
 

No estudo da trajetória escolar de pessoas com deficiência, não se 
considera a trajetória individual do sujeito pesquisado como algo lógico 
em um percurso linear; mas sim, que esse sujeito se enreda nas forças 
sociais não necessariamente coerentes, quando é levado a optar, por 
exemplo, pelos estudos (ORLANDO & MORENO, 2014, p. 818). 

 
Os sujeitos das investigações são frequentemente mal caracterizados, na 
medida em que não se investigam as ancoragens das representações em 
fatores relativos à pertinência ou história cultural dos grupos; [...] 
Constatamos que, na maioria dos casos, trata-se de objetos de 
representação para os sujeitos da pesquisa [...]. (DE STEFANO, DE 
MORAIS, & DE LIMA, 2009, p. 551). 

 

                                                             
11 Foi considerada a classificação vigente em novembro de 2014. Disponível em: 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
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Como pode se observar nestes trechos, ao referir a palavra sujeito é recorrente a 
apresentação de um discurso naturalizante, assume os sujeitos em condição de membros 
pertencentes a grupos de natureza variada (escolas, associações, agremiações, 
coletividades), definidos dentro de uma mesma categoria. Tal como proposto por Derrida, 
faz-se necessário fortalecer uma postura e uma tarefa de pensamento que possibilite 
desnaturalizar o naturalizado através de um trabalho de desconstrução que permita “pôr 
radicalmente em questão a estabilidade” (Derrida, 2001, p. 207). Estas análises promovem 
a entrada em cena do traço fundamental do pensamento da desconstrução, defendendo e 
também legitimando, não apenas a existência de mais uma verdade e de uma interpretação, 
mas também o caráter disseminativo de outras e novas verdades.   

Se a diferencialidade (diffèrance) é aquilo mesmo que está em jogo no pensamento 
da desconstrução, se a escrita (écriture), que não tem a pretensão de se situar nem dentro e 
nem fora dos discursos, mas, sim na linha inencontrável de um “entre”, que é o 
reconhecimento de que toda palavra, todo conceito é secundário, pois não pode jamais se 
unir a algo em si; se todo conceito não pode ser reformado, reduzido ou retornar à sua 
origem, pois toda origem já se encontra referida ou suplementada 476F476F

12 por um conceito. Isso 
significa que coisa alguma, dentro do universo de tudo o que percebemos através da 
linguagem, inclusive nós mesmos diante de nós mesmos, assume sua presença originária, 
inaugural, auto-idêntica. Desta maneira, a desnaturalização da noção sujeito, que é própria 
ao pensamento da desconstrução, tem lugar a partir desta constatação, que Duque-Estrada 
sintetiza nos seguintes termos: 

 
A partir daí, a desconstrução vai ser marcada por uma permanente 
vigilância crítica contra a aceitação de toda e qualquer forma de 
naturalização. O suplemento diz respeito evidentemente, a alguma forma 
de construção em que, necessariamente, entram em jogo diversas 
determinantes, de ordens linguísticas, sociais, morais, culturais, 
históricas, institucionais, estratégicas etc. (Duque-Estrada, 2004, p.1 ) 

 
Continuando com as análises, destaca-se também a referência recorrente no uso das 

expressões “sujeito gênero”, “sujeito ecológico”, “sujeito criança”, “sujeito feminino”, “sujeito 
universitário”, denotando a alusão a um sujeito declarado simples efeito-do-sujeito: 

 
Ao ingressar na instituição que acolheu a investigação, o estudante 
sujeito-cliente fica diante das metas estabelecidas tanto pelas políticas 
públicas ES, quanto pelas políticas desta entidade [...]. (Ferrari & García, 
2014, p. 1209)  

 
Partiremos do sujeito criança, do “corpo-imagem” infantil (Fischer, 2004, 
p. 219) para perguntar, por exemplo, sobre as relações que ele estabelece 
com outros sujeitos nos filmes [...]. (De Amorim, 2008, p. 347) 

 
Visando à compreensão das correlatas da palavra sujeito, convém advertir que ainda 

citado pelos artigos em títulos ou resumos, mas também nas palavras-chave, apenas dois 
artigos apresentam a noção de sujeito em interlocução teórica com algum autor, 
demostrando que um número significativo de artigos apresenta uma interlocução implícita, 
o que pode sinalizar que a palavra sujeito é uma noção pouco elaborada nestas produções 
acadêmicas.  

                                                             
12 O termo suplemento é citado por Duque-Estrada referindo-se à teorização de Derrida: “Desse 
modo, a desconstrução parte sempre do princípio de que essa estrutura do suplemento é que é 
original ou originária, e não a presença nua e crua de alguma coisa, anterior à sua suplementação 
pelo conceito”. (Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/desconstrucao-e-
incondicional-responsabilidade). Acesso em: 5 Jul. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/desconstrucao-e-incondicional-responsabilidade
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/desconstrucao-e-incondicional-responsabilidade
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Nestas publicações, a palavra sujeito poderia ser colocada criticamente, 
interpretada, explicitada com a plena convicção de que a desconstrução acontece 
justamente graças e através das próprias construções discursivas, que ela não sobrevém 
pelo “lado de fora”, apenas dos discursos e dos contextos nos quais a palavra sujeito tem 
sido amplamente discutida. Torna-se necessário aproveitar estes espaços de produção 
acadêmica para discutir suas noções, como sugerido por Derrida: 

 
Mas é verdade, quando se trata um conceito como conceito, creio que nos 
devamos submeter à lógica do tudo ou nada. Trato sempre de fazê-lo e 
creio que é preciso fazê-lo sempre. Em todo caso, numa discussão 
teórico-filosófica sobre conceitos ou coisas conceituáveis [é preciso fazê-
lo]. Quando se acha que se deve cessar de fazê-lo (com me acontece 
quando falo de diferença de marca, de suplemento, de iterabilidade e de 
tudo o que se segue), é melhor declarar de modo tão conceitual, rigoroso, 
formalizante e pedagógico quanto possível, as razões que se tem para 
fazê-lo, para mudar assim as regras e o contexto do discurso. (Derrida, 
1991, p. 157, grifo do autor). 

 
A seguir, abordam-se artigos que apresentam a noção de sujeito em interlocução 

teórica com algum autor:  
 
Revista Educação e Realidade 
Artigo: O Sujeito na psicanálise e na educação: bases para a educação terapêutica 

 
O artigo analisa a noção de sujeito a partir da fundamentação teórica em Aristóteles 

e na Filosofia Moderna e o sentido da noção de sujeito em Freud e em Lacan. 
 

O termo subjectum é a tradução latina do termo hupokeimenon, que 
aparece em Aristóteles como sendo aquilo que está deitado, embaixo, 
subjacente, que jaz ao fundo. Em uma leitura do termo em Aristóteles, 
Jean-Toussaint Desanti (Desanti, 2001), em seu texto Le hupkeimenon 
chez Aristote, precisa que este elemento subjacente não está imóvel, e não 
é de modo algum uma substância, contrariamente ao que diz a Filosofia 
clássica. O hupokeimenon – o subjectum na tradução latina – é um campo 
em repouso, mas não muito em repouso, um campo que está 
furtivamente embaixo, que exige a provocação da palavra para se 
manifestar. Mais que isso, exige a provocação da palavra na 
reciprocidade, no entredois, no intervalo, que não está nem em uma 
pessoa nem em outra, e que define a interface na qual nos movemos para 
falar. (Kupfer, 2010) 

 
O texto alude ao lugar que o sujeito ocupa paulatinamente, até a época 

contemporânea, um lugar central que segundo o autor, difere daquele que ocupava no 
pensamento aristotélico, e, para ele, seria necessário aguardar o advento da filosofia 
moderna para ver ressurgir a preocupação com a ideia de sujeito. 

 
Revista Educação e realidade 
Artigo: Psicanálise e educação: os paradoxos da alteridade 

 
O texto refere à noção de sujeito na obra de Jacques Lacan, na qual se afirma que não 

há ciência do homem porque o homem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito. 
Segundo o psicanalista, a estrutura do sujeito não é a do signo ou do conhecimento científico, 
mas a do significante: 
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Partindo da teoria psicanalítica de Jacques Lacan (1901-1981), 
pretendemos pensar uma posição do sujeito [...] Como nos diz Lacan, “[...] 
o inconsciente escapa totalmente a este círculo de certezas no qual o 
homem se reconhece como um eu” (Lacan, 1985a, p. 15). A verdade do 
sujeito só pode surgir de fora deste campo do discurso consciente, pois, 
continua ele, “[...] tudo se organiza, cada vez mais, numa dialética em que 
[eu] é distinto do eu1”. A dimensão do sujeito, portanto, é pensada desde 
outro discurso, uma outra cena, para mais além do eu da consciência. 
(Oliveira & Zanon, 2013, p. 435) 

 
Constroem-se, argumentos a partir da noção de alteridade em Lacan destinando 

maior atenção aos processos de alteridade e hospitalidade que se supõem implicados nos 
modos de representação e objetivação do outro. 

 
Só podemos saber quem somos – ainda que parcialmente – através da 
nossa relação com os outros, desta alteridade para onde endereçamos 
nossa fala. O sujeito, então, deve ser buscado em sua posição particular 
frente à linguagem, no modo de habitar e ser habitado por ela. Este deve 
ser situado nesta rede simbólica, que, ao mesmo tempo, o coloca em 
relação com outros sujeitos. (Ibid. p.436). 

 

CONSIDERAÇÕES: 

É necessário ressaltar, como anunciado ao introduzir este texto, que não se pretende 
neste artigo esgotar as análises da noção de sujeito, que serão posteriormente mais 
disseminadas. Aqui, buscou-se apenas apresentar uma breve explicação da problemática, e 
primeiros resultados da pesquisa. 

Embora nas leituras de cada um dos artigos analisados os sujeitos pesquisadores e 
pesquisados nunca estiverem presentes enquanto tal, sua presença foi prometida e adiada. 
Sua presença (e a presença dos textos) “enquanto tal” se promete e se adia em cada leitura, 
em cada tradução, em cada interpretação, em cada comentário, enfim, em toda e qualquer 
referência a cada um deles. Assim, para além da problemática do sujeito, esta não presença 
do que é apresentado nos relatos, o que é referido nas abordagens, e vice-versa, ou seja, a 
não presença do relato mesmo, do texto mesmo “enquanto tal”, esta não presença diz 
respeito, em verdade, à linguagem em geral. 

A palavra sujeito nos contextos diversos pelos quais se dissemina, tem sido 
reinterpretada, resituada, reinscrita... é muita coisa, exceto uma liquidação. 
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