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1. RESUMO  

A subjetividade é uma dimensão constitutiva do homem, que não é 

diretamente acessível ao pesquisador. Ela é responsável pelos processos de 

reflexão, de ação, de transformação ou de sujeição. 

Esta investigação teve como objetivo conhecer os significados e noções da 

subjetividade na abordagem sócio-histórica pelo viés do autor González Rey. 

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica com recorte temporal de 

2011 a 2014, utilizando os termos subjetividade, teoria e pesquisa qualitativa, por 

intermédio das bases de dados Scientific Electronic Library Online - SciElo, Portal de 

Periódicos Capes e Biblioteca Virtual de Saúde. 

A subjetividade é vista como um ambiente interno do sujeito, porém conforme 

foi observado na literatura utilizada é possível inferir que o espaço externo atua no 

diz respeito à subjetividade.  

2. INTRODUÇÃO  

A subjetividade representa uma dimensão constitutiva do homem, que integra 

os aspectos exteriores do sujeito aos interiores por meio de um interjogo complexo. 

Nesse sentido, este relatório trata das noções e conceitos de subjetividade.  

Conhecer a subjetividade, suas noções, conceitos e sua construção é 

pertinente e necessário, enquanto representa uma dimensão constitutiva do ser 

humano; portanto importante para explicá-lo. Para compreensão do homem, além de 

conhecer os componentes objetivos, busca-se compreender sua dimensão subjetiva 

que não está ao alcance dos olhos, mas que existe e tem grande impacto na vida 

cotidiana.  

As ações e reflexões do indivíduo acerca de si e do mundo são feitas com 

base em uma historicidade que se expressa no contexto social e pessoal. Assim, 

compreender o que significa a subjetividade supõe compreendê-la referida a uma 

perspectiva histórica e concreta articulada a um modo especial de ser. Aos 

estudiosos que se dedicam a estudar a ontologia do ser humano, dentre tantos 

aspectos que dizem respeito à sua condição, é possível reconhecer que a 

subjetividade tem lugar em suas pesquisas. Ela não é acessível de forma única e 

direta ao investigador. Assim, não é possível padronizar e universalizar sua 

interpretação, entendendo-a de uma só forma e por meio de uma única metodologia 

e apenas sob uma só abordagem teórica.  



Há noções que parecem não se diferenciar aos olhos e à inteligência de quem 

não está interessado ou familiarizado com o tema.  Assim, por exemplo, por vezes 

subjetividade e subjetivação, sujeito e indivíduo são tratados como sinônimos. Essa 

noção difusa, intuitiva do senso comum, também se apresenta no meio científico, 

embora muitos a tomem como objeto de leituras ou de referências em seus estudos 

em diversas áreas e diferentes análises. Em muitos casos, dela se têm concepções 

bastante vagas, imprecisas e pouco consistentes, chegando a significar quase que 

um rótulo. 

3. OBJETIVOS  

1. Identificar modos de conceber, estudar e explicar a subjetividade, em 

função da diversidade de enfoques teóricos e metodológicos. 

2. Explorar os significados e noções da subjetividade na abordagem sócio-

histórica. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos foram a pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida em bases de dados do Scientific Electronic Library Online 

- SciElo, Portal de Periódicos Capes e Biblioteca Virtual de Saúde - BVS, com 

recorte temporal dos últimos três anos, 2011 a 2014.  

No primeiro momento foi buscado o termo subjetividade, e o resultado foi 732 

artigos no BVS, 342 artigos no SciElo, 1146 artigos no Portal Periódicos Capes, 

muitos deles não se relacionavam de forma direta a subjetividade, e tinham temas 

como saúde, liberdade assistida, epidemiologia, sublimação, analises literárias. 

Devido à diversidade de resultados foi necessário utilizar outros termos de busca 

concomitantes. 

Foram encontrados muitos artigos que usavam a subjetividade, sem defini-la, 

estes artigos não contribuíram para pesquisa diretamente, mas foi possível observar 

que a subjetividade é reconhecida como um ambiente interno que tem sua 

importância. Um exemplo é o do artigo: GOMES, Doris; RAMOS, Flávia Regina 

Souza. A subjetividade do profissional da odontologia pós-reestruturação produtiva: 

ética e especialização. Trab. educ. saúde,  Rio de Janeiro,  v. 13, n. 2, p. 451-

472, ago.  2015. Que expõe o “trabalho como mobilizador da subjetividade”, que 

esta é “forjada no imaginário coletivo” e que “a convivência interpares que constrói 

novas intersubjetividades profissionais”.  



Em uma nova busca utilizou-se os termos subjetividade e teoria com o 

resultado de 92 artigos no BVS, 38 artigos no SciElo, 341 artigos no Portal 

Periódicos Capes e também os termos subjetividade e pesquisa qualitativa com 75 

artigos no BVS, 25 artigos no SciElo, 204 artigos no Portal Periódicos Capes, a fim 

de que se encontrassem publicações que atendessem a demanda da pesquisa com 

noções de subjetividade.  Das relações de buscas nas bases de dados, foram 

selecionados alguns artigos e periódicos conforme a análise do título, palavras 

chaves e resumo.  

Concomitante a pesquisa em base de dados, foram selecionados e lidos 

alguns livros que se mostraram relevantes enquanto pertinentes ao se tratar da 

subjetividade conforme os enfoques teóricos selecionados, que foram e 

enriquecedores para a formação científica e profissional da pesquisadora. 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 Considerações sobre o sujeito 

 A construção do sujeito está ligada tanto aos aspectos biológicos quanto aos 

aspectos sociais, que também faz referência à subjetividade. O sujeito é um ser de 

interações e particularidades, mas que está inserido em um contexto. O sujeito nem 

sempre percebe o quanto suas ações são reguladas pelo meio social, e 

concomitante a subjetividade também se desenvolve a partir dessa relação.  

 Estas são algumas considerações feitas acerca do sujeito com base no 

conhecimento de Edgar Morin (1996) conforme o pensamento complexo. Ele 

argumenta que o sujeito e a subjetividade são desconsiderados principalmente no 

âmbito científico, que faz com que o sujeito pesquisador desapareça em razão das 

dúvidas quanto a veracidade e confiabilidade no conhecimento produzido. 

O sujeito tem um sistema auto-eco-regulador, que obtém informações do 

meio externo para se organizar, mas também tem um sistema interno que o regula 

através do ciclo de 24 horas.  É interessante compreender que até o ciclo diário é 

coordenado através dos meios biológicos e dos meios sociais. Os afazeres e ações 

do sujeito são intercalados com as necessidades biológicas como alimentação, 

sono, sexo, que acontecem de acordo com as condições construídas socialmente.  

Tudo tem o momento e local adequado para se proceder, e essas definições 

foram feitas ao longo da construção da cultura local. O sujeito se constitui através 

das interações do qual ele é produto e produtor, segundo Edgar Morin (1996) um 



grande exemplo disso é que mesmo na relação biológica do encontro do 

espermatozoide e óvulo, no qual o sujeito é produzido, também é produtor, pois é 

ele quem faz essa relação acontecer. A sociedade é produto de interações que 

ocorrem entre os indivíduos, a cultura e a linguagem são particularidades geradas 

por essa interação. 

A noção de sujeito é invariavelmente ligada ao egocentrismo, atuo no mundo, 

coloco-me no centro do mundo, do mundo que conheço, para realizar ações de 

defesa, proteção, etc. Não ocorre de forma mesquinha, mas é também pela 

constituição da própria identidade, como um agente facilitador no estar no mundo. O 

sujeito não precisa ficar preso ao mundo que conhece aos poucos as vivencias vão 

permitindo que esse mundo conhecido se torne mais amplo. 

O ser humano sofre com o paradoxo de ser o ser mais comunicável dos 

seres, mas também é o que mais pratica incomunicabilidade. Falar sobre os 

sentimentos se torna a cada vez mais difícil, afinal, o homem se tornou tão ocupado, 

que há pouco tempo disponível para discutir os sentimentos. Com isso é observado 

como as pessoas tem dificuldades em lidar com os próprios sentimentos, em 

perceber o outro como sujeito. Porém mesmo a incomunicabilidade transmite algo 

aos outros, e isso forma uma comunicação complexa,  

O sujeito presume um “eu” singular, mas também presume um “nós” que se 

refere a coletividade, do qual é possível esconder o “eu”. Desta forma não se pode 

pensar no sujeito de forma isolada da sociedade. O “eu” é permeado do “nós”, a 

singularidade existe na sociedade, da mesma forma em que a sociedade é 

constituída por singularidades, de forma complexa, repleta de interação. 

Estes conceitos abordados por Edgar Morin (1996), que supõe a organização 

biológica, a dimensão cognitiva, a identidade, dentre outros conceitos são 

necessários para compreendermos o sujeito, mesmo que alguns conceitos sejam 

aparentemente contrários. Essas noções da complexidade são importantes para 

evitar a dissolução do sujeito. 

 

5.2 Subjetividade individual e subjetividade coletiva 

Considera-se a subjetividade como dimensão desenvolvida no homem, 

constituindo-o como sujeito, ao mesmo tempo que é por ele constituída. Tal relação 

estende-se à constituição das relações e espaços sociais. Toda pessoa tem sua 

subjetividade, estruturada de forma singular a cada um, de acordo com a vivência 



histórica, o contexto social e a forma individual de interpretar e operar, atuar no 

mundo; e, portanto, incluí a esfera do coletivo. Nesse sentido pode-se dizer que a 

subjetividade tem uma dinâmica comum e a todos, mas ao mesmo tempo ela é 

única e prevê singularidade para cada ser humano. 

 

A subjetividade individual se produz em espaços sociais constituídos 
historicamente, portanto, na gênese de toda subjetividade individual 
estão os espaços constituídos de uma determinada subjetividade 
social, que antecedem a organização do sujeito psicológico concreto 
[...] (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 205) 
 
 

A subjetividade individual passa por diversos contextos sociais, que atua em 

seu desenvolvimento, elementos que causam tensão, ou que pelo contrário, 

perpetue a determinada subjetividade social vivida. Este movimento dialético de 

transformação, manutenção são constituídos pelos processos de significação e de 

sentido, elaborados pelos indivíduos em cada contexto, estes que desenvolvem a 

subjetividade social. 

González Rey (2005) postula no seu livro Pesquisa Qualitativa e 

Subjetividade a subjetividade social como um sistema complexo produzido de forma 

simultânea no nível social e individual. Nesse processo o sujeito é constituinte e 

simultaneamente constituído. Segundo Rossato e Martínez (2013, p. 290).  

 
A subjetividade social existe em inter-relação com a subjetividade 
individual, sem que a primeira represente a soma da segunda, 
permitindo compreender a dimensão subjetiva – sentidos subjetivos e 
configurações subjetivas – dos processos e instituições sociais, nos 
diferentes contextos e momentos históricos em que se organiza, 
desentranhando os processos geradores das configurações 
subjetivas dos grupos sociais e o modo como estes se presentificam 
nos processos individuais. (...) O reconhecimento do caráter ativo, 
gerador, reflexivo e criativo do sujeito coloca a relação com o social 
em permanente estado de tensão e rupturas, podendo gerar novas 
unidades de subjetivação individual e social 
 

 

A vida social é permeada pela subjetividade social, em que, as formas de 

sentido subjetivo e significações de cada pessoa formam o conjunto da subjetividade 

social. Esse sistema não é estável, pois cada indivíduo, conforme atua nos cenários 

sociais, se transforma e se constitui; e assim também transforma os meios sociais. 



As configurações subjetivas são responsáveis pela organização dos sentidos 

subjetivos, embora também pela construção de novos sentidos subjetivos. 

Os sentidos subjetivos com base em González Rey (2003) são elementos 

com significações pessoais, da história do próprio sujeito e também são constituídos 

de significações sociais, que aparecem por meio das ações concretas nos espaços 

sociais, ou seja, os sentidos subjetivos provêm de diferentes zonas de experiência: 

social e individual. 

A teoria de González Rey possibilita compreender a subjetividade através do 

reconhecimento do valor da cultura e a visão singular da pessoa. A subjetividade é 

apresentada como um sistema complexo que está em permanente mutação, do qual 

se compreende também o contraditório conceito de subjetividade individual e 

subjetividade coletiva. Acontece com produção contínua de novos sentidos 

subjetivos, com a possibilidade de reconfiguração subjetiva e mudanças nos núcleos 

da configuração subjetiva, o homem é visto como construtor da sua própria 

transformação e transformação do mundo.  

A experiência no mundo social e cultural possibilita a construção da 

subjetividade como dimensão pessoal e singular. Em cada indivíduo a subjetividade 

se constrói historicamente e de forma única, embora o meio social tenha um papel 

histórico e contextualizado, do qual fornece sentidos subjetivos de cada contexto, 

por isso a subjetividade se expressa como comum, pois está nos espaços sociais e 

também está no mundo interno do indivíduo. 

Essas configurações, segundo González Rey (2003) caracterizam a 

personalidade como forma de organização da subjetividade individual. Em termos 

práticos as configurações subjetivas organizam resposta em relação à ação do 

momento, e que variará conforme a história de vida, e também de acordo com o 

momento atual de vida do sujeito. As configurações subjetivas são responsáveis 

pela organização e reconfiguração subjetiva, que sempre está acontecendo através 

da produção de sentidos subjetivos. 

 Nesta teoria a personalidade é um sistema de auto-organização das 

configurações subjetivas, a personalidade deixa de ser compreendida como causa 

que atua de fora da ação do sujeito para passar a ser um momento de sentido da 

própria ação. Na personalidade aparecem organizadas subjetivamente todas as 

experiências do sujeito em um sistema em que os sentidos subjetivos produzidos 



por uma experiência passam a serem elementos constituintes de outras 

experiências, formando cadeias complexas de configuração. 

Para compreender a personalidade é necessário entender os conceitos de 

configuração subjetiva e núcleo subjetivo. A Configuração subjetiva é a integração 

dos diferentes sentidos que se relacionam de forma relativamente estável na 

organização subjetiva de qualquer experiência. Os núcleos mantem a organização 

de uma configuração, mesmo com a formação de novos sentidos subjetivos através 

das experiências, o núcleo é responsável por manter a integridade da configuração 

subjetiva. Quando acontece uma mudança no núcleo significa que os sentidos 

subjetivos dominantes foram alterados juntamente com a organização geral da 

configuração, e isto representa uma mudança profunda no desenvolvimento da 

personalidade.  

Esta visão apresentada por González Rey possibilitou que a psique fosse 

caracterizada de forma processual, dinâmica, sistêmica, em constante 

desenvolvimento. A consciência é essencial na constituição do sujeito, esta não é 

apenas uma produção racional, mas que envolve uma produção de sentidos. Pensar 

a consciência desta forma destitui as dicotomias consciência-inconsciência, 

racionalidade-irracionalidade, afinal a consciência é mais do que racionalidade, ela 

remete um processo de sentidos que se formam através da configuração de 

elementos de origens diferentes, inclusive dos elementos conscientes e 

inconscientes. 

A consciência organiza de forma processual as ações do sujeito, que participa 

intencionalmente nos processos de sua vida, e isto implica a organização da própria 

linguagem na reflexão de suas crenças e representações. É por isso que a 

intencionalidade, representação e a reflexibilidade são características da 

consciência, estes processos são subjetivamente constituídos e permeados por 

elementos inconscientes. 

Considera-se que o sujeito em sua atividade consciente, se caracteriza pelo 

exercício constante de suas atividades e ações. Para González Rey a subjetividade, 

personalidade e consciência não são conceitos contraditórios, pelo contrário são 

conceitos interligados e co-responsáveis pela formação, configuração, 

reconfiguração dos sentidos subjetivos, estes que implicam as atitudes do sujeito no 

meio social e a reflexão. 

6. RESULTADOS 



 O sujeito e a subjetividade são constituídos por meio da historicidade, o 

ambiente interno, e concomitantemente é constituído o ambiente interno. Segundo o 

enfoque teórico a subjetividade é mais do que a representação do meio externo no 

ambiente interno. Há uma relação dialética entre estes ambientes, que é possível 

observar o desenvolvimento da subjetividade individual e da subjetividade social. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A subjetividade não é uma dimensão autônoma, que se estabelece no 

abstrato, ela depende das condições objetivas do sujeito, de acordo com o momento 

histórico em vive, da interação com a sociedade. 

A subjetividade é um tema muito complexo, e tem muito ainda a ser 

identificado e pesquisado, levando em conta todas as idiossincrasias do tema. Em 

ambos os enfoques teóricos o meio social tem um importante papel no 

desenvolvimento da subjetividade.  O contexto social nesta teoria tem uma 

subjetividade própria, e é construído simultaneamente pela subjetividade individual 

dos indivíduos. 

Para que a mudança social aconteça, a subjetividade é uma dimensão 

imprescindível e González Rey expressa que a reflexão e a consciência são 

processos que acontecem no nível social e individual da subjetividade, e a atuação 

do sujeito por meio destes processos causam modificações e tensões em ambos 

espaços. 

8. FONTES CONSULTADAS 

CASSIANO, Marcella; FURLAN, Reinaldo. O processo de subjetivação segundo a 
esquizoanálise. Psicol. Soc.,  Belo Horizonte ,  v. 25, n. 2, p. 373-378,   2013 . 
 
GOMES, Doris; RAMOS, Flavia. A SUBJETIVIDADE DO PROFISSIONAL DA 
ODONTOLOGIA PÓS-REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: ÉTICA E 
ESPECIALIZAÇÃO. Trab. educ. saúde,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 2, p. 451-
472, ago.  2015 .  
 
MOLON, Susana Inês. NOTAS SOBRE CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO, 
SUBJETIVIDADE E LINGUAGEM. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 16, n. 4, p. 
613-622, out./dez. 2011. 
 
REY, Fernando González. Pesquisa qualitativa e subjetividade - Os processos de 
construção da informação. São Paulo: Thomson, 2005. 205 p.  
 
REY, Fernando González. Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico 
cultural. São Paulo: Thomson, 2003. 224 p.  



 
ROSSATO, Maristela; MARTINEZ, Albertina Mitjáns. Desenvolvimento da 
subjetividade: análise de histórias de superação das dificuldades de 
aprendizagem. Psicol. Esc. Educ.,  Maringá ,  v. 17, n. 2, p. 289-298,  2013 . 
 


