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Resumo - Este trabalho trata-se de um ensaio teórico que teve como objetivo principal 
apresentar aos leitores o conjunto de pensamentos de Michel Foucault ministrado no curso do 
Collège de France do ano de 1981 que norteou a conceituação genérica de subjetividade e 
verdade para formação do sujeito. Ressaltamos ainda que a edição deste curso de 1981, para 
livro, foi feita por Frédéric Gros, e que, apesar de todas as aulas terem sido estudadas para 
compor este trabalho, nem todas foram utilizadas, para que se pudesse manter o foco na 
constituição do sujeito no tocante a subjetividade e verdade, de forma a não fugir do tema 
central proposto por este trabalho. Esta subjetividade do sujeito é formada pelos processos de 
subjetivação, que também são mencionadas na obra como governamentalidades de si ou 
técnicas de si. Estas técnicas de si são um imperativo para conhecer a si mesmo. Destes 
processos de subjetivação que compõe a subjetividade do sujeito, foram expostas no trabalho 
conforme as aulas de Foucault durante o curso. 

Palavras-chave: Michel Foucault, subjetividade, técnicas de si, governamentalidades, 

verdade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O filósofo francês Michel Foucault (1926 – 1984) foi professor da cátedra Histoire des systèmes 

de pensèe (História dos sistemas de pensamento) no Collège de France, no período 

compreendido entre 1970 a 1984, exceto em 1977. O Collège de France possui regras bem 

particulares. Os professores ministram uma jornada de 26 horas de aula durante todo um ano. 

Neste período, os professores devem expor uma pesquisa original, de forma que a cada ano o 

conteúdo programático da disciplina se renove (EWALD e FONTANA, 2016). 

Segundo Ewald e Fontana (2016, p. XI), os cursos de Michel Foucault aconteciam sempre as 

quartas-feiras logo no início de janeiro e ia até o final do mês de março. Os cursos não se 

tratavam de um esboço de seus livros, mesmo que por vezes, se tratasse de assuntos em comum.  

Seu método era de “diagonalizar a atualidade” por meio da história. “Ele podia falar de 

Nietzsche ou de Aristóteles, da peritagem psiquiátrica no século XIX ou da pastoral cristã, e o 
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ouvinte extraía disso sempre uma luz sobre o presente e sobre os acontecimentos de que era 

contemporâneo”.  

Apoiado por Gomes (2012), Fabbrichesi (2015) e Ottaviani (2016) podemos dividir as obras de 

Foucault em três fases (apesar do próprio Foucault não fazer tal distinção): i) fase da 

arqueologia do saber; ii) fase da genealogia do poder; iii) ética. Nesta terceira fase, conhecida 

também como ‘Foucault Tardio’, a fase ética, são levantadas questões de sujeição e 

subjetivação, tecnologias do si, governamentabilidade, biopolítica e biopoder. Esta terceira fase 

inicia-se por volta de 1979/1980 com o livro “O Governo dos Vivos” e termina em 1984 com 

o livro “História da Sexualidade III”.  

Gros (2016, p. 275) comenta que foi somente em 1981, que Foucault “encontra nos escritos da 

Grécia clássica, helenística e romana um ponto de fixação teórica que lhe possibilita uma 

conceitualização renovada da subjetividade e da verdade”. É nesta etapa de sua vida acadêmica 

que Foucault problematiza um sujeito que não é simplesmente permeado e informado por 

governamentalidades externas, mas que também constrói, por meio de exercícios regulares, 

uma relação consigo. É esse sujeito que assume, então, uma consistência ética que lhe é própria.  

É nesta nova perspectiva de Foucault, uma perspectiva aberta para um novo pensamento do 

sujeito que se tratará este trabalho. Pois, foi no curso do Collège de France de 1981 com o tema 

“Subjetividade e Verdade” que Michel Foucault apresenta o que ele vem a chamar de “a 

tecnologia de si”. Este curso foi editado pelo Collège de France baseado na compilação e 

transcrição de diversas gravações feitas pelos alunos de Foucault durante suas aulas. Após 

autorizado por seus herdeiros, o curso foi disponibilizado em formato de livro para língua 

portuguesa no Brasil no ano de 2016 (EWALD e FONTANA, 2016).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar aos leitores um ensaio teórico do 

conjunto de pensamentos de Michel Foucault que norteou a conceituação genérica de 

subjetividade e verdade do sujeito no curso do Collège de France do ano de 1981. Cabe ressaltar 

que a edição deste curso de 1981, para livro, foi feita por Frédéric Gros, e que, apesar de todas 

as aulas terem sido estudadas para compor este trabalho, nem todas foram utilizadas, para que 

se pudesse manter o foco na constituição do sujeito no tocante a subjetividade e verdade, de 

forma a não fugir do tema central proposto por este trabalho. 
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Gros (2016, p. 287-288) comenta que em novembro de 1980, Foucault mostrou seu interesse 

pelo estudo das técnicas de si como enunciação de uma “política de nós mesmos”. E é pela 

governamentabilidade que o estudo se prossegue com a condição de ser “compreendida como 

superfície de contato, ponto de articulação histórica entre um governo de si e um governo dos 

outros”.  

 

2 METODOLOGIA 

Utilizando como referência o Quadro 1 dos Tipos de Pesquisa apresentados por Silva e Menezes 

(2005), podemos classificar este trabalho como: 

Do ponto de vista da abordagem trata-se de um trabalho qualitativo. Do ponto de vista dos 

objetivos é um trabalho explicativo. E quanto aos procedimentos trata-se de um trabalho 

bibliográfico. 

 

QUADRO 1 - Classificação dos Tipos de Pesquisa 

 
Do Ponto de Vista da 
ABORDAGEM: 
                      Quantitativa 
                      Qualitativa 
 
Do Ponto de Vista dos 
OBJETIVOS: 
                        Exploratória 
                        Descritiva 
                        Explicativa 

Do Ponto de Vista dos 
PROCEDIMENTOS: 

Bibliográfica 
Documental 
Experimental 
Levantamento 
Estudo de Caso 
Expost-Facto 
Pesquisa-Ação 
Participante 
Modelagem 
Simulação 

 
Fonte: Silva e Menezes (2005) 
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3 MARCO TEÓRICO: SUBJETIVIDADE E VERDADE 

Este curso no Collège de France iniciou-se em 7 de janeiro de 1981 com um título, segundo o 

próprio Foucault (2016, p.3) “um tanto solene de Subjetividade e verdade” (itálico do autor). 

As primeiras considerações se iniciam com uma fábula sobre a vida dos elefantes. Mas, por que 

começar com uma fábula animal? Foucault (2016, p.11) dá três razões:  

i) Porque diz respeito a própria natureza da questão que ele deseja colocar; 

ii) Porque diz respeito ao âmbito histórico a propósito do qual deseja colocar essa 

questão; e 

iii) Devido ao método que deseja empregar.  

 

No tocante a ‘natureza da questão’ (i), o problema subjetividade e verdade consiste na tradição 

filosófica em indagar como e em quais condições o ser humano pode conhecer a verdade, ou 

ainda, como o conhecimento enquanto experiência própria de um sujeito cognoscente (que tem 

autonomia no processo de construção de seu conhecimento) é possível? 

Um pensamento inverso, proposto por Foucault, também é viável frente a esta formulação 

filosófica: “do sujeito, é possível ter um conhecimento verdadeiro, e em que condições se pode 

ter esse conhecimento verdadeiro do sujeito?” (FOUCAULT, 2016, p.11). 

Em um questionamento mais tradicionalista, dentro da filosofia, preocupa-se com as condições 

as quais o ser humano pode alcançar a verdade. Mas, em um ponto de vista de Foucault tardio, 

a pergunta volta-se para o sujeito, se é possível ao sujeito conhecer a verdade sobre si mesmo 

enquanto sujeito que busca a verdade. Neste contexto de verdade, a certos discursos que, 

institucionalmente ou por consenso, são reconhecidos como verdadeiros a partir do sujeito. Isto, 

tomando como base o que são esses discursos em termos de conteúdo e forma, com o olhar ao 

que são os vínculos de obrigação que ligam a verdade a esses discursos e “qual experiência 

fazemos de nós mesmos, a partir do momento em que esses discursos existem?” (FOUCAULT, 

2016, p.12).  
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Desta forma, a análise do sujeito sobre a possibilidade de se conhecer depende do discurso 

verdadeiro que permeia a cultura a qual está inserido. Pois é sob esta ótica do discurso 

verdadeiro que o sujeito irá tomar conhecimento de si e conhecimento do mundo que está em 

sua volta. Diferentes discursos verdadeiros em diferentes culturas levam a diferentes 

conhecimentos de si. Por isto, existe uma necessidade de perguntar: quais os efeitos estes 

discursos promovem sobre a subjetividade? 

Já no tocante ao que diz respeito ao ‘âmbito histórico’ (ii), para Foucault (2016, p.13) “a 

subjetividade não é concebida a partir de uma teoria prévia e universal do sujeito, não é 

relacionada com uma experiência originária ou fundadora, não é relacionada com uma 

antropologia que tenha um valor universal”.  Mas sim, que, “a subjetividade é concebida como 

o que se constitui e se transforma na relação que ela tem com sua própria verdade”.  

A esta verdade, Michel Foucault afirma ser concebida principalmente como um sistema de 

obrigações, independente do ponto de vista se é ou não verdadeira. Em outras palavras, a 

verdade está vinculada a ordem do discurso que predomina em uma cultura e que dita as regras 

de convivência através de um sistema de obrigações por vezes tácitos, por vezes explícitas. E 

este discurso irá efetivamente estar presentes nos enunciados da verdade e em sua própria 

veridicção.  

Em terceiro lugar está o ‘método que deseja empregar’ (iii). À toda essa análise, se faz 

necessário um material histórico ao qual não deva ter apenas o objetivo de mostrar o quanto a 

verdade é mutável ou como pode-se definir o sujeito, mas sim, de que modo “as subjetividades 

como experiências de si e dos outros se constituem através das obrigações de verdade, através 

das ligações do que poderíamos chamar de veridicção” (FOUCAULT, 2016, p.14). 

Para este estudo de subjetividade e verdade do sujeito, Foucault (2016) termina sua aula 

afirmando que não pode haver uma questão teórica sobre ciências que, de um modo ou de outro, 

não seja associada a questão histórica. Pois este sujeito é, de certo modo, a sombra projetada da 

história. 

É sob a ótica do discurso verdadeiro que o sujeito irá tomar conhecimento de si e conhecimento 

do mundo que está em sua volta. Este discurso verdadeiro em um dado tempo e espaço promove 
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o que o autor chama de “estereótipos sociais”, que por meio da literatura e da escrita ou da 

imagem, vão ditar o modelo de bom comportamento. O indivíduo recebe um saber, e aciona 

este saber em suas práticas diárias e em sua relação com os demais membros de sua sociedade. 

Mas vai ainda um pouco mais além. Ele não só recebe e prática, mas recebe este saber e o 

interioriza de forma a ser, doravante, um disseminador deste saber, deste comportamento, e 

passa a ser uma referência permanente na existência. É este mesmo sujeito, agora aculturado, 

que ensina o recebido, refletindo o saber, perpetuando o comportamento e lembrando os 

preceitos recebidos a cada exame, a cada relação com ou outros pela aprendizagem prática.  

É nesta relação com o outro que a verdade é construída, a verdade da arte de viver. No 

vocabulário grego, ensino / máthesis é a “relação com a verdade, ou seja, reflexão permanente 

e continuamente retomada sobre o que foi ensinado e sobre o que se deve considerar verdadeiro: 

é o que os gregos chamavam de meléte (meditação, reflexão sobre)”. É neste contexto que 

Michel Foucault expõe o conceito de biotécnica, que devido a um deslocamento da mudança 

de sentido originalmente empregada, ele vem a substituir o termo para ‘técnica do si’ ou 

‘tecnologia do si’. É nesta tecnologia do si que os procedimentos são “refletidos, elaborados, 

sistematizados, que são ensinados aos indivíduos de modo que eles possam, pela gestão da 

própria vida, pelo controle e transformação de si por si, alcançar determinado modo de ser” 

(FOUCAULT, 2016, p. 34).  É nesta arte de viver, de aprendizagem e reflexão que Foucault 

expõe o problema da “subjetividade e verdade”. Pois é por um exercício de si sobre si mesmo 

(e não com o outro) que vem a qualidade de ser, que é um “status ontológico”, e é neste sentido 

que o estudo da arte de viver contribui para identificar a relação de si consigo e com a verdade. 

E com verdade, ele se refere a um discurso verdadeiro, a obrigação de reconhecer uma verdade, 

a necessidade de buscar uma verdade que possa modificar a experiência que os indivíduos 

tinham de si mesmos. 

Nesta relação dialógica, entre o sujeito e o outro, que o ser constitui sua subjetividade. Foucault 

chama de “dissimetria afrodisíaca”, onde está a “natureza indiferente ao outro, isomorfa a uma 

relação pedagógica que deve precisamente fazer o outro surgir como sujeito no campo social” 

(FOUCAULT, 2016, p. 85). Há então, uma complexa relação entre o sujeito e o outro. Uma 

relação de constituição, de envolvimento e compromisso, mas principalmente uma relação de 

aprendizagem, onde professor e aprendiz compartilham habilidades, valores e crenças que se 
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perpetuaram por um discurso institucional, por um discurso social, por um campo discursivo 

mais amplo. É neste dialogismo de troca mútua entre sujeito e o outro, que ele próprio, o sujeito, 

se torna sujeito de conhecimento. E uma vez que se torna sujeito de conhecimento, ou sujeito 

de si, que há a possiblidade de escape do sujeito. 

 

4 DISCUSSÕES 

Citando Xenofonte, filósofo grego do primeiro século antes de Cristo, Foucault (2016, p.114) 

diz: “o gênero humano é como uma colmeia em que cada um está encarregado de certo número 

de papéis, de funções, de tarefas para o maior bem da comunidade”. Assim como uma abelha 

isolada não consegue atender a suas próprias necessidades e morre, o ser humano também 

morreria se fosse separado dos outros seres humanos e deixado para atender a suas próprias 

necessidades. Só que esta colmeia humana não é simplesmente o desejo da aproximação de dois 

seres, vai além. Para Foucault é o desejo de uma comunidade de existência. “A natureza quis 

que o desejo de aproximação dos corpos fosse, em si mesmo e ao mesmo tempo, um desejo de 

comunidade de existência” (FOUCAULT, 2016, p. 117). 

Só que a constituição do ser vai além da união para uma comunidade de existência. Foucault 

lembra bem que há um desejo, um impulso de que o sujeito viva em casal, vivessem 

syndyastikoí, ou seja, a dois. Só que este pensamento não é novo, o autor ainda menciona que 

ao menos outros dois filósofos já abordaram esta questão: Hiérocles e Aristóteles. Foucault 

comenta que é no casamento e na relação profissional que o homem se constitui como sujeito. 

Essas duas relações são necessárias para a constituição da família, da casa do sujeito, e 

consequentemente, é o ponto de partida para formação do conjunto de relações sociais. Deste 

contexto surge uma terceira relação, a de amizade. Os laços de amizade “estabelecem entre 

camaradas a philía hetairiké, a amizade de companheirismo, da qual ele dá como exemplo a 

amizade que pode unir concidadãos numa unidade política como cidade, [...]” (FOUCAULT, 

2016, p. 121). 

Porém, apoiado em Aristóteles e em Musônio Rufo, Foucault esclarece que a relação entre 

homem e mulher, as relações a dois, as relações de casal são mais fortes do que as relações 



 
 
 

Sul-Mineiro Business Management Journal 
 

 

___________________________________________________________________________ 
V. 2, n. 2, jul/dez 2020 

127 
 

políticas. “Para Aristóteles, portanto, sem dúvida há mais força no vínculo homem-mulher, 

marido-mulher do que no vínculo entre concidadãos, mas não uma diferença de natureza”. 

Natureza esta, ligada a utilidade da divisão do tralho, da ajuda mútua, que resulta em um prazer, 

em uma atividade útil exercida por ambos. 

Foucault faz uma relação entre subjetividade e o bíos grega. Em grego não há uma palavra que 

corresponda exatamente com o conceito que temos como subjetividade, mas a que mais se 

aproxima é o bíos. Entretanto, segundo o autor, há um empecilho de se compreender o sentido 

profundo do bíos, que é a predominância da subjetividade ocidental cristã de nossa cultura. Essa 

subjetividade ocidental cristã é um modelo de subjetividade que “é constituído, em primeiro 

lugar, por uma relação com um além-mundo; em segundo lugar, por uma operação de 

conversão; em terceiro lugar, pela existência de uma autenticidade”; autenticidade esta que se 

refere a uma verdade profunda a ser descoberta e que constituiria o fundo, o alicerce, a base de 

nossa subjetividade (FOUCAULT, 2016, p. 227).  

Só que o bíos grega não é pensada ou definida em termos de um além ou de um fim absoluto e 

comum a todos, mas de um fim que cada um dá a si mesmo. Também não se define como uma 

subjetividade em torno da possibilidade ou da injunção de uma conversão, mas sim, de um 

trabalho contínuo de si sobre si mesmo. E por último, o bíos grega “não se define por uma 

relação com uma autenticidade oculta que fosse preciso descobrir na própria trajetória rumo ao 

fim absoluto e no movimento de conversão”; mas sim por uma busca finita na forma de 

existência, um fim que o indivíduo alcança e não alcança (FOUCAULT, 2016, p. 227). 

Neste sentido, os discursos podem ser entendidos como uma técnica de vida (tékhnai perì ton 

bíon), pois trata-se de procedimentos que promovem a constituição de uma subjetividade ou de 

uma subjetivação de um sujeito, e que é, desta forma, como se deve compreendê-los, os 

discursos. Assim entendidos, os discursos não são meras ideologias que procuram disfarçar, 

mascarar um código, ou tão pouco são uma racionalização deste mesmo código. Estas 

ideologias são a definição das condições em que, até certo modo de pensar, vão permitir ser 

possível inserir o bíos, a subjetividade do indivíduo, no interior deste código. “Nem ideologia 

nem racionalização: são procedimentos de subjetivação de um código” (FOUCAULT, 2016, p. 

228). 
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Com respeito a essas tecnologias de subjetivação, Foucault (2016, p. 233) coloca que elas 

devem “permitir que ele [o sujeito] habite o código, pratique-o aceite-o e ao mesmo tempo 

mantenha os dois grandes eixos de valorização”, pois é na modificação da relação de si consigo 

mesmo que a modificação se destaca como a maneira como o indivíduo se constitui como 

sujeito, e é isto que vai permitir que ele se conduza conforme um código e segundo valores que 

por vezes não são compatíveis entre si. 

Chegando a última aula de Foucault do curso Subjetividade e Verdade do Collège de France de 

1981. No início desta aula é abordado a questão da limitação do exercício do poder. Este campo 

limitado pelo exercício do poder advindo de um soberano, leva o indivíduo a ter um status 

tomando como base este soberano. Ou seja, um status de indivíduo em relação ao soberano.  

Desta maneira, segundo Foucault (2016), a diferenciação que são feitas de um indivíduo se dá 

mediante a valorização (ou desvalorização) dada pela corte, a partir deste soberano. Surge 

então, uma hierarquização do indivíduo que é regulamentada por mecanismos administrativos 

a qual pode ser entendida como “burocracia”.  

É a partir do fenômeno da corte ou da organização da burocracia que “a distribuição do poder, 

a hierarquização dos indivíduos, a definição de seu lugar, a valorização que se atribui a eles, a 

seu comportamento etc. vão ser feitas” (FOUCAULT, 2016, p. 247).  

Assim, a governamentalidades, governo de si por si, a análise das tecnologias de si, são expostas 

mediante a história da subjetividade do sujeito. Subjetividade esta que pode ser entendida como 

“o conjunto de processos de subjetivação aos quais os indivíduos foram submetidos ou que 

aplicaram com relação a si mesmos”. De fato, para Foucault, parece que “vemos aí o ponto de 

intersecção em que viriam articular-se dois processos, que são interligados e, no entanto, 

distintos um do outro” (FOUCAULT, 2016, p.247).  

A estes dois processos, Foucault (2016, p. 255-256) se refere a: objetivação e subjetivação. 

Quanto a objetivação, trata-se da implantação e desenvolvimento dessas tecnologias de si, um 

processo “esquematizado”. Quanto a subjetivação, trata da formação de uma ligação singular e 

subjetiva entre o indivíduo e ele próprio.  
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Por fim, terminando esta última aula, Foucault (2016, p. 261) comentando sobre a amplitude e 

complexidade do tema. Que um caminho fecundo para estes estudos é partir da história das 

tecnologias de si e governamentalidades de si e dos outros, mostrando o relacionamento de si 

consigo mesmo, que por vezes vem sofrendo transformações ao longo do tempo. 

 

5 CONCLUSÃO 

Este trabalho foi um ensaio teórico sobre o tema subjetividade e verdade a luz do curso do 

filósofo Michel Foucault ministrado no ano de 1981 no Collège de France. Esta última etapa 

dos escritos de Foucault é chamada por alguns estudiosos de terceira fase ou Foucault Tardio. 

Este curso de 1981 foi um marco para a obra do autor devido ser um ponto de virada para uma 

nova reflexão sobre a constituição do sujeito em termos da subjetividade que permeia a 

formação da identidade do indivíduo.  

Esta subjetividade do sujeito é formada pelos processos de subjetivação, que também são 

mencionadas na obra como governamentalidades de si ou técnicas de si. Estas técnicas de si 

são um imperativo para conhecer a si mesmo. Destes processos de subjetivação que compõe a 

subjetividade do sujeito, foram expostas no trabalho: 

 Sujeito cognoscente, sujeito que tem autonomia no processo de construção de 

seu conhecimento. Com esta autonomia ele irá articular os conhecimentos e saberes que 

estão disponíveis e que foram adquiridos por ele; 

 Discursos verdadeiros, e como esses discursos tidos como verdadeiros 

influenciam na formação do sujeito. Essa verdade está atrelada ao tempo e espaço. Pois 

é dentro de uma cultura específica que o sujeito irá se encontrar sua subjetividade; 

 História, são suas experiências de vida e sua própria história que irão contribuir 

para formação de uma subjetividade intrínseca do sujeito; 

 Dialogismo, é em uma relação dialógica com o outro que um indivíduo se 

constitui como sujeito. É no campo social que a subjetividade também se dá; 
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 Código de comportamento, trata de como o indivíduo se relaciona com os 

códigos de conduta sociais. Essa forma de se relacionar com os códigos também irá 

influenciar na formação do sujeito e em sua subjetividade; 

 Bíos, que são as técnicas de vida e interiorização de códigos.  

 

Estes formam os principais pontos das tecnologias de si apontadas por Foucault durante todo 

seu curso no Collège de France de 1981. Cabe ressaltar que obviamente este trabalho não teve 

como abordar todas as questões explanadas no curso e tão pouco foi nosso objetivo fazê-lo. A 

intenção foi apresentar neste trabalho um conjunto de pensamentos de Michel Foucault que 

norteou a conceituação de subjetividade e verdade do sujeito apresentadas pelo curso, o qual 

acreditamos tê-lo conseguido.  

Para aprofundamento do tema, recomendamos a leitura do livro Hermenêutica do Sujeito de 

Michel Foucault que foi baseado em suas aulas do ano 1982 ao qual deu sequência em seus 

pensamentos no tocante a esta temática de subjetividade na constituição do sujeito. 
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