
A Casa Pia de Lisboa, instituição portuguesa criada em 1780, direccionada para a educação e
regeneração de crianças e jovens «em risco», assemelha-se ao tipo de «instituição total» teorizada
por Erving Goffman. As dinâmicas aí desenvolvidas deixam perceber uma progressiva afina-
ção de tecnologias de governo, então em expansão no movimento mais geral de construção dos
Estados-Nação, directamente relacionadas com a regulação do comportamento e conduta dos
seus alunos. Centraremos a nossa atenção no governo dos alunos surdos, muito particular-
mente na construção do surdo como anormal e nos processos de subjectivação destes alunos.

Palavras-chave: Casa Pia de Lisboa, instituição total, governamentalidade, disciplina, moder-
nidade, aluno, surdo, normal-anormal

Introdução

A Casa Pia de Lisboa, instituição portuguesa criada em 1780 pelo intendente-geral da Polícia
Diogo Inácio de Pina Manique, constitui-se como uma das primeiras instituições de acolhimento e
regeneração de crianças e jovens hoje considerados como «em risco» (Martins, 2007, 2009). As
dinâmicas aí desenvolvidas deixam-nos perceber uma progressiva afinação de tecnologias de
governo, então em expansão no movimento mais geral de afirmação dos Estados-Nação, directa-
mente relacionadas com a regulação do comportamento e conduta dos seus alunos. Esta institui-
ção educativa começa por se assemelhar àquilo que Erving Goffman (2003) definiu como uma ins-
tituição total, quer por esse movimento de inclusão de grupos socialmente excluídos, quer pelos
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processos de normalização que aí ocorriam, tendo como objectivo último a integração dessas
populações no tecido social. Neste texto não pretendo desenhar uma história da Casa Pia de Lisboa,
mas antes, num longo arco temporal – que abrange todo o século XIX e se prolonga pelos primei-
ros anos do seguinte –, problematizar as dinâmicas de governo e os processos de subjectivação
dos alunos surdos, que a Casa Pia de Lisboa começa por acolher em 1835.

O texto divide-se em cinco partes. A introdução que agora se lê é seguida de uma conceptua-
lização da Casa Pia de Lisboa como uma instituição de carácter total, mas enquadrando-a num
projecto de «governamentalidade». No essencial, procurarei mostrar que a escola, na sua matriz
moderna, funcionou como uma tecnologia de governo do aluno. Daqui parto para as técnicas de
observação. É minha intenção deter-me no olhar como um instrumento de produção de saber e
de poder, desdobrando-o no olhar fotográfico ou no olhar clínico, cujos efeitos disciplinares sobre
o corpo e a alma do aluno o incitam a uma transformação de si próprio. O acolhimento das crian-
ças surdas na Casa Pia de Lisboa implicou a construção da surdez como uma anormalidade e do
surdo como anormal. É desta definição de um estado de anormalidade como um estado de falta
que se geram narrativas de salvação e se inicia todo um processo ortopédico de normalização. É
neste sentido, também, que falo aqui na Casa Pia de Lisboa como um espaço de normalização.
Por fim, produção de imagens de si, desenha-se como o momento no qual, de modo mais porme-
norizado, poderemos aceder às práticas de subjectivação do sujeito surdo, num processo de repre-
sentação e auto-representação de si como um ser «em falta».

A Casa Pia de Lisboa como instituição total: um projecto de governamentalidade

O sociólogo Erving Goffman, no seu livro Asylums – publicado em língua portuguesa sob o
título Manicómios, Prisões e Conventos (2003) –, propõe o conceito de instituição total, aplicando-
-o ao estudo de organizações formais com objectivos sociais específicos e que funcionam como
núcleo residencial de comunidades restritas. Estas comunidades são constituídas por sujeitos que
de alguma forma se afastam de um padrão de normalidade. Referindo-se ao carácter total destas
instituições, Goffman (2003) tinha em mente a natureza de «fechamento» que lhes era própria e que
implicava toda uma série de esquemas físicos impeditivos de uma relação com o exterior. A este
tipo de instituições dividia-as em cinco grandes grupos consoante as características daqueles que
as habitavam. Destinavam-se a acolher pessoas «incapazes e inofensivas», «cegos, velhos, órfãos e
indigentes», pessoas potencialmente perigosas para a sociedade, tuberculosos, doentes mentais,
leprosos, assim como criminosos, mas eram também espaços de confinamento físico e de isola-
mento, quer por motivos de trabalho – quartéis, navios, colónias – quer por motivos ascéticos –
mosteiros, abadias ou conventos (ibidem: 16). A vida dos internados era vivida por longos perío-
dos de tempo num mesmo espaço, sujeita a regras específicas impostas pela instituição e consis-
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tindo, por isso, na interacção diária entre aqueles que estavam ao cuidado da instituição e aqueles
que a dirigiam.

A Casa Pia de Lisboa começa precisamente por se estabelecer como uma instituição de carác-
ter total, direccionada para o acolhimento e regeneração de grupos de crianças e jovens órfãos,
«anormais» e indigentes, pertencentes portanto àquilo que hoje chamaríamos como crianças e
jovens «em risco», vistos como uma ameaça à manutenção de uma certa ordem social. A compreen-
são e análise desta instituição educativa como instituição total é aqui operacionalizada pela sua ins-
crição naquele que tem vindo a ser designado como o projecto da modernidade. Este projecto estru-
tura-se no nascimento dos Estados-Nação e na dinâmica de governamentalidade então iniciada. 

O conceito de governamentalidade, neologismo desenvolvido por Michel Foucault (2006), esta-
belece-se mais como uma perspectiva sobre o Estado moderno e a tarefa de governo daqueles que
passam a constituir a sua população, do que como um conceito fixo que nos devolveria uma 
imagem única das relações de poder ocorridas no interior desse Estado. Muito pelo contrário, tal
perspectiva tem vindo a ser definida pela multiplicidade de formas e de tecnologias que elabora,
com o fim último de governo de todos e de cada um, em particular. Como bem o teorizou Paul
Rabinow, o poder do Estado moderno – e uma das razões da sua força – condensa-se numa ágil
combinação, nas mesmas estruturas políticas, de técnicas de individualização com procedimentos
totalizantes (1984). Esta perspectiva permite-nos considerar a instituição escolar moderna como o
espaço de cruzamento entre um projecto político e um projecto ético. Nikolas Rose e Peter Miller
(2008) são dois outros autores que, partindo dos escritos de Foucault, se têm vindo a referir a uma
expansão da tarefa governativa do Estado aos mais diversos pontos e objectos sociais, bem como
à intersecção de uma ética da existência individual com um projecto político de governo de todos
os cidadãos:

Those to be governed can be conceived of as children to be educated, members of a flock to be led, souls to be
saved, or, we can now add, social subjects to be accorded their rights and obligations, autonomous individuals
to be assisted in realizing their potential through their own free choice, or potential threats to be analysed in
logics of risk and security1. (Rose & Miller, 2008: 8)

Foucault (2006) começou por introduzir o conceito de governamentalidade associado a uma
literatura tratadística, desenvolvida durante a Idade Média, de conselhos ao Príncipe, focada em
aspectos da conduta, do exercício do poder, dos meios de o Príncipe atingir uma aceitação das
suas ideias na esfera do governo e da aplicação da lei divina à cidade dos homens. Mas por volta
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da segunda metade do século XVI floresce uma nova série literária, já não propriamente de conse-
lhos ao Príncipe, nem de ciência política, mas antes trabalhos focados numa «arte de governo». É
durante este século que uma imensa panóplia de questões que se espraia de um revivalismo
estóico de condução da conduta, às pastorais católica e protestante de governo da alma e da vida
de cada crente, até à pedagogia – no governo da criança –, e por último ao governo do Estado
pelo Príncipe, que se encadeiam as questões mais específicas de governo de cada um: «como
governar-se, como ser governado, como governar os outros, por quem devemos aceitar ser gover-
nados, como fazer para ser o melhor governante possível» (Foucault, 2006: 282). A problemática de
governo então estabelecida, e que viria a permanecer, estava lançada. Essa «arte» ficaria caracterizada
por um conjunto de técnicas derivadas de regras específicas. O fio da governamentalidade ligaria
a administração da nação, da população e da sociedade num quadro de relações institucionais,
tomando como tarefa a elaboração de estratégias disciplinares, ligadas a uma microfísica do corpo,
mas também estratégias de «policiamento» que cada indivíduo passaria a executar sobre si mesmo.

As categorias de sujeito então colocadas em circulação nas mais diversas instituições sociais são
não apenas o resultado, mas o instrumento essencial a uma prática de governo liberal. O Estado
moderno, naquele que seria o poder de governar, passaria a organizar-se de acordo com uma racio-
nalidade que permitiria tanto uma visão micro, do sujeito individual, quanto uma visão macro, da
população no seu todo. A passagem de uma dimensão a outra encontrava-se mediada pelo mesmo
tipo de técnicas, instrumentos de análise e colecção de saberes.

Embora paradoxal, é em torno dos problemas da anormalidade, da diferença e da divergência
que adquire operacionalidade esse par conceitual que também Foucault (1984) definiu como pró-
prio das novas relações governativas da modernidade: o par «poder-saber» – poder e também saber
sobre os sujeitos, não apenas como um escrutínio, mas antes como uma forma de deles fazer indi-
víduos de uma dada população. A produção de discursos de «verdade» sobre cada sujeito – seja
para o classificar como anormal, desatento ou com dificuldades de aprendizagem, reportando-nos
à paisagem educacional – é nuclear às novas instituições de conhecimento e às novas áreas disci-
plinares como a Psicologia ou a Pedagogia, emergentes no último quartel do século XIX. A Psico-
logia estabelece-se então como a ciência do individual, usando uma expressão de Rose (1985),
que era, nem mais nem menos, uma psicologia das diferenças individuais, da sua conceptualiza-
ção e quantificação, determinadas em face da interpretação de um passado pessoal e familiar,
capaz de traçar um mapa futuro da conduta de um indivíduo. É assim que instituições totais como
a Casa Pia de Lisboa vão, desde o processo de admissão do aluno, produzindo sobre ele um saber
que permite obter retratos exactos de cada um, e de cada um por comparação a cada um dos
outros. Tratava-se, evidentemente, de fazer corresponder a cada indivíduo uma imagem, a qual,
desde aí, não tem cessado de se situar na clivagem entre o normal e o anormal.

São vários os sistemas de carácter disciplinar presentes na modernidade – a escola, as institui-
ções correctivas para menores, a prisão, o hospital para doentes mentais –, sendo necessariamente
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a sua função uma função de carácter instrumental, direccionada para a manutenção da ordem e
do controlo da população, sob o princípio daquilo que Thomas S. Popkewitz (1998: 25) designa
por «salvação cultural». Esta ideia de salvação, seja por processos terapêuticos, seja por processos
correctivos, tem na sua origem um duplo gesto próprio de uma racionalidade moderna. Fenóme-
nos sociais hoje tão naturalizados quanto a pobreza ou a criança em risco são construídos como
objectos sociais ao «cuidado» do Estado. Deste modo tornam-se arenas de governo. O governo de
todos e de cada um assumiu a centralidade necessária à manutenção de uma ordem social. O duplo
gesto da modernidade assentava no desejo de abandono de um mundo de «barbárie», de «selvaja-
ria», no caso dos surdos, porque se fundava no medo da impossibilidade de controlar aqueles que
se definiam como estando para lá da norma.

Um olhar lançado sobre os dispositivos discursivos montados em torno da surdez e do aluno
surdo na Casa Pia de Lisboa deixa-nos perceber a condição de «falta» na qual o surdo é imaginado
e a necessidade de cuidado na qual é colocado para que abandone um mundo da barbárie. Para
o aluno surdo, classificado entre o anormal e o selvagem, entrar num espaço de civilidade signifi-
cava incorporar ferramentas de oralidade, através de uma forte disciplina corporal, e vencer uma
luta interior contra comportamentos e sentimentos impulsivos. A dinâmica de governo do aluno
que então assume forma torna visível, como veremos, esse lado instrumental do poder, por meio
de técnicas que ligam diferentes actores a um projecto administrativo e político do Estado.

Às práticas governativas modernas ficaria associada uma economia no processo de disposição
dos objectos num dado campo. Para dar expressão a essa economia, Foucault centra-se no texto
de Guillaume de la Perrière (Foucault, 2006: 289), sendo neste contexto que uma definição dessa
nova arte de governo adquire a sua plenitude: «governo é a íntegra disposição das coisas, das
quais se toma o encargo de conduzi-las até um fim conveniente». Ao contrário do Príncipe de
Maquiavel no qual se estabelecia uma diferenciação entre o governo do território e o governo dos
seus habitantes, agora a prática governativa aparece associada apenas a «coisas». Ora, para Fou-
cault (2006) não se trataria de opor homens a coisas, mas antes de considerar os homens em múl-
tiplas relações com essas «coisas», abrangendo áreas tão diversas quanto a riqueza, a saúde, a ferti-
lidade, epidemias, mortes, fome, hábitos, costumes, modos de pensar. Governamentalidade opunha-
-se, então e no essencial, a soberania. Esta transformação é significativa e é em volta dela que se
viria a definir o tipo de relações que iremos analisar a partir da Casa Pia de Lisboa:

Não se trata de impor uma lei aos homens, trata-se de dispor das coisas, quer dizer, de utilizar mais tácticas
do que leis, ou, no limite, de utilizar ao máximo as leis como tácticas; fazer de tal modo que, através de um
certo número de meios, tal ou tal finalidade possa ser alcançada. (Foucault, 2006: 293)

Correcta disposição das coisas para atingir os fins convenientes é a fórmula que melhor define
a prática da governamentalidade. Que esta nova forma de governo estava associada a um saber
sobre os objectos a governar não parece constituir um ponto de grande novidade, mas que esse
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saber se construa com base numa racionalidade que é intrínseca à existência do próprio Estado é
algo de novo. Desde o século XVI, intensificando-se no século XVII, que a arte de governo se
vinha estabelecendo a partir de um conhecimento do Estado, basicamente designado por «estatís-
tica», significando esta, precisamente, uma ciência do Estado. O princípio fundamental a essa arte
de governo era organizar-se de acordo com uma racionalidade que não assentava em regras trans-
cendentais ou num modelo cosmológico. Era ela mesma construída a partir de princípios de razão
que davam ao Estado a sua própria realidade. Mas esta arte de governo permaneceria imobilizada
até ao século XVIII, altura em que surge o problema da «população» atrás mencionado. À popula-
ção como objecto de governo implicava situá-la agora como objecto de saber: a população tinha
as suas próprias regularidades e estava exposta a uma série de causalidades que era importante 
tornar inteligíveis no sentido de prever o seu desenvolvimento. A constituição de um saber pre-
ciso, concreto e previsível que se ocupa de cada um, nos seus mais ínfimos pormenores, mas que
aponta para a potenciação do poder do Estado, é a técnica em aperfeiçoamento contínuo, operante
numa multiplicidade de instituições com as quais passámos a relacionar-nos. O Estado, tal como
cada uma das instituições a partir das quais ele adquire realidade, governamentaliza-se na medida
em que vai afinando as técnicas e os instrumentos de quantificação e representação das «coisas». O
discurso multiplica-se em análises detalhadas sobre o corpo e a alma de cada um.

Desta plataforma de entendimento não será certamente descabido ver uma genealogia da
escola em instituições conventuais ou de aprisionamento, e perceber como o Estado assumiu a
tarefa de «schooling for the masses», isto é, uma escola idealmente «para todos». De acordo com o
autor de Vigiar e Punir, a presença no tecido social de uma forma-prisão constitui-se como matriz
das instituições disciplinares de carácter total. Não são exclusivos da prisão os «processos para
repartir os indivíduos», para os fixar e distribuir «espacialmente». Essa mesma economia está pre-
sente na escola, nas instituições de acolhimento de crianças, nos hospitais para doentes mentais,
permitindo retirar dos habitantes destes espaços «o máximo de tempo, e o máximo de forças, 
treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo» (Foucault, 2004: 195). Na Casa Pia de
Lisboa, a fixação a um espaço, os regulamentos, os horários, os exercícios, enfim, a longa série 
de elementos discursivos da instituição havia de se combinar de tal forma que criaria no aluno
uma performance disciplinar capaz de se incorporar em si ao ponto de ser para ele uma espécie
de segunda pele.

Técnicas de observação

A modernidade é ela mesma indissociável da elaboração de uma gramática em torno de um
conhecimento organizado para uma melhoria da sociedade e controlo do mundo social. O saber
produzido sobre cada sujeito ou objecto, dependente de um conjunto de experts pertencente a
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cada uma das novas áreas disciplinares, marca um papel central nos projectos e nas intervenções
administrativas do Estado moderno. Os novos habitantes da arena educacional – professores,
médicos, psicólogos – desenvolveram uma expertise: formas de notação, de registo, de representa-
ção, de acumulação e circulação de saberes sobre o aluno, projectando imagens daquilo que cada
um deles deveria ser. 

A escola moderna inscreveu o poder em relações de governamentalidade, tornando-se num
hábil dispositivo capaz de absorver as diferentes concepções de criança e aluno descritas pelas
novas ferramentas científicas (Popkewitz, 1998: 77). Desde os seus alvores, a Casa Pia de Lisboa
marcou ela mesma a paisagem educativa portuguesa, constituindo-se como um laboratório da
modernidade pedagógica (Ramos do Ó, 2005). Foi aí que se desenvolveu de modo sistemático o
ensino das artes, então consideradas como um destino desejável para as crianças e jovens tutela-
dos pela instituição, e onde o conceito de ensino integral do aluno adquiriu máxima expressão.
Por outro lado, na Casa Pia desenvolveram-se técnicas disciplinares e de normalização da infância
e juventude anormais e desviantes. A partir da segunda metade do século XIX, a figura do médico
passa a caracterizar a paisagem casapiana, sendo que a saúde e a higiene dos escolares se consti-
tui como um novo campo de governo.

No Regulamento para os Regentes da Casa Pia de Lisboa, datado de Dezembro de 1859, são já
manifestas as preocupações com a saúde dos educandos. No artigo 6º ordenava-se que os regen-
tes evitassem «com a maior eficácia, que os alunos» andassem «expostos ao sol» e que proibissem
«qualquer divertimento que lhes» pudesse «ser prejudicial». No artigo 15º do mesmo regulamento
lê-se que «os regentes» procurariam «com a maior vigilância» descobrir se algum dos seus alunos
sentiria «algum incómodo de saúde, e neste caso» os conduziria «imediatamente à enfermaria»
(Regulamento manuscrito, s.p.). Saúde e higiene foram duas faces da mesma moeda. Em 1880, no
Regulamento para o Prefeito e sub-Prefeitos da Casa Pia de Lisboa determinava-se a obrigatorie-
dade destes actores desempenharem um cuidado serviço de vigilância quanto ao «asseio pessoal
dos alunos, vestuário, camas e utensílios do seu uso». No artigo 16º estabelecia-se que nenhum
aluno deveria ter «bacia de cabeceira» que estivesse rachada, pois poderia feri-lo, e não era permi-
tido manter estes objectos «sem uma pequena porção de água a cobrir o fundo, para evitar os maus
cheiros e as incrustações». No artigo seguinte era tornado claro que os sub-prefeitos ordenariam
«que os pentes finos se» conservassem «limpos, fazendo substituir qualquer que, pelo seu muito
serviço, não estivesse em estado de bem servir». Respeitando o artigo 31º, cada sub-prefeito daria
sempre ouvidos às queixas dos alunos ainda que parecesse o lamento «impertinente ou vicioso»,
porque, quando algum maliciosamente o fizesse, lá estaria «o facultativo para corrigir esse abuso»
(Regulamento para o Prefeito e Sub-Prefeitos, 1880: 7-19). A regularidade de um discurso sob o
ponto de vista da maximização da saúde dos escolares adquiria grande expressão, a tal ponto que
saúde e higiene adquiriam a forma de um culto:
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A higiene, isto é, o conjunto de regras e precauções que harmonicamente concorrem para a conservação da
saúde, é na Casa Pia escrupulosamente atendida; é ela o objecto de um verdadeiro culto. (…) A higiene –
segundo a expressão de um médico distinto – é o senso comum aplicado a tudo. Por isso na Casa Pia de Lisboa
os cuidados da higiene (…) acompanham o aluno de dia e de noite, em casa e na rua. (Margiochi, 1895: 27)

Mas é mais extenso o discurso sobre o corpo do aluno. Se os fragmentos regulamentares aqui
expostos deixam perceber que o discurso ele próprio constitui os objectos sobre os quais aparen-
temente apenas fala, há toda uma prolixidade retórica a analisar. O momento de entrada numa
instituição que passará a ser também habitação é acompanhado por uma série de processos de
observação e descrição que fixam o sujeito à rede daquele dispositivo disciplinar. Os rituais de
passagem, quer dizer, «as transições ou passagens cerimoniais que marcam a entrada» de um
sujeito numa instituição de tipo total, são determinantes para o início da nova dinâmica institucio-
nal (Goffman, 1999: 138). Goffman (2003) desenvolve, articulada à ideia de instituição total e de
«regras da casa», uma outra que tem que ver com a «mortificação do eu», estando esta intimamente
conectada com o desapossamento do sujeito face a tudo aquilo que fazia parte da sua experiência
de vida anterior. Uma das primeiras barreiras constitutivas de um corte entre o passado e o desen-
volvimento do presente é a própria fronteira entre o que se designa como interior e como exterior
à instituição. Mas, se esta separação entre dentro e fora é o que caracteriza a vida do instituciona-
lizado, o momento de passagem do fora para o dentro exige-se como prática ritualizada:

Obter uma história de vida, tirar fotografias, pesar, tirar impressões digitais, atribuir números, procurar e enu-
merar bens pessoais para que sejam guardados, despir, dar banho, desinfectar, cortar os cabelos, distribuir
roupas da instituição, dar instruções quanto a regras, designar um local para o internado. (Goffman, 2003: 25-26)

Os habitantes de uma instituição total, criteriosamente seleccionados, constituem uma comuni-
dade, desenvolvem todas as suas vivências no mesmo espaço físico. A forma-prisão, referida por
Foucault, pode trazer contaminações – que excedem o puro mecanismo jurídico-penal – ao pen-
samento de instituição total desenvolvido por Goffman, tornando-se útil na leitura da Casa Pia
enquanto instituição do «risco». Numa instituição total, o sujeito come, dorme, aprende, brinca, traba-
lha, descansa, cresce, vive. É mantido sob um olhar permanente de especialistas e alvo da formação
de um saber potenciador do exercício do poder. Logo, o poder exercido permite não só a formação
de um núcleo de conhecimentos, e os seus efeitos são evidentes porque provêm de um saber indi-
vidualizado sobre cada um, como também participa na construção de sujeitos dóceis, submissos e
úteis. A mortificação do eu e o abandono de um kit identitário, tal como Goffman o definiu, é visível
nas palavras de um aluno surdo da Casa Pia de Lisboa, referindo-se ao seu primeiro dia na instituição:

O chefe Carvalho ordenou a um aluno falante que me cortasse o cabelo, melhor… que me deixasse careca.
Quanto eu me zanguei com aquele aluno falante, armado em «Fígaro»! Até parece que eu adivinhava quanto
iria ficar mais feio. (…) Fiquei mesmo muito feio, com as minhas grandes orelhas a tornarem-se ainda maiores
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do que eram e os outros todos a rirem apontando para elas! Depois o Sr. Carvalho forneceu-me a celebérrima
blusa dos «chadrezinhos», uma camisa de pano cru, umas calças cinzentas que me ficavam largueironas e com-
pridas (e eu que tinha um lindo calção vestido), um lenço, pares de peúgas, um par de sapatos nº 34, uma
cama completa de ferro (colchão – bem duro por sinal) –, dois lençóis, um cobertor escuro e um outro branco,
uma toalha grande e uma fronha para a travesseira, também muito dura! Bacia não havia senão as dos lavabos
comuns. Pela minha cabeça demorou-se então a ideia de fugir de Lisboa, (…) mas o 38 e o 44, também alunos
surdos, vieram buscar-me e levar-me à minha prisão. (Carvalho, s.d.: 31)

Sem escolha, o sujeito é obrigado a largar a imagem que tem de si próprio, perdendo referên-
cias que faziam parte da sua identidade. Em troca, ganha um número, uma farda institucional e
passa a ser um entre tantos outros. Torna-se inteligível, localizável, manipulável. O processo des-
crito corresponde a um enquadramento do indivíduo numa moldura institucional.

A fotografia é outra das técnicas de representação cujo aparecimento coincide e se confunde
com o próprio processo de objectivação da modernidade. Também ela, enquanto tecnologia de
poder, servia a Casa Pia como mais um código de inscrição da criança na instituição, que se traduziu
em imagens, que acompanhavam números, possibilitando a comparação e a afirmação de padrões
e listas de classificação. O processo de acolhimento é marcado pela captura, em algumas linhas de
escrita e numa imagem, às vezes duas, de frente e de perfil. John Tagg considera a fotografia inse-
rida em contexto institucional a partir de finais da centúria de novecentos, como um objecto aberto
a uma ampla «variedad de aplicaciones científicas y técnicas» e que «proporcionaba una instru-
mentación preparada para una serie de instituciones reformadoras o emergentes, de tipo médico,
legal y municipal, en las cuales las fotografías funcionaban como medio de archivo y como fuente
de prueba» (2005: 81). A prática do registo, nas suas diversas modalidades, insere-se numa perspec-
tiva de governamentalidade e de tal modo se naturaliza que passa a ser um procedimento que não
é posto em causa nem pelos actores ao serviço da instituição, nem pelos que nela ingressam.
Número de processo, data de admissão, data de nascimento, nome, filiação, antecedentes, doenças
familiares, ocupação dos pais, imagem da criança, se apresentaria, ou não, traços profundos de anor-
malidade, delinquência ou de imbecilidade, outras deficiências visíveis. Toda e qualquer anotação
deveria ser baseada em «dados tanto quanto possível objectivos e bem fundamentados»; só se deve-
ria inscrever o que fosse «possível investigar» e as «estimativas deveriam ser registadas a preto, as
medidas a vermelho» (ficha individual de aluno da Casa Pia de Lisboa). Fotografar e escrever era,
acima de tudo, produzir conhecimento com fins instrumentais. Não por acaso, a polícia foi das pri-
meiras instituições modernas a compreender o valor que a fotografia e o registo minucioso sobre
o corpo traria ao exercício do poder, enquanto prática e discurso disciplinar, enquanto técnica pro-
dutiva na construção de perfis sociais. O gesto arquivístico localiza-se no interior de uma lógica de
poder e a configuração que atinge é de inventariação e classificação da população escolar.

De forma paralela, o século XIX assistiu ao desenvolvimento de outras tecnologias da visão. O
olhar clínico é disso expressão. A primeira avaliação da criança surda na Casa Pia de Lisboa não
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era muito clara, no entanto, nos anos trinta do século XIX era já evidente a estranheza provocada
pela diferença. Três fragmentos escritos por José Crispim da Cunha, primeiro professor de surdos
da Casa Pia de Lisboa, são elucidativos dessa vontade de controlar e assimilar esse Outro, a partir
de um princípio de salvação:

[O] espírito de insubordinação corrompia a moral dos (…) alunos, cujo defeito físico os constitui os entes mais
altivos e indóceis da espécie humana. (…) Não é ocasião agora de fazer conhecer ao público o trabalho que
tive em descobrir no intrincado labirinto da gramática portuguesa uma vereda filosófica, segura, e fácil para
ensinar a nossa língua a estes infelizes, a paciência que para isso é necessária, e os cuidados que nos deu a
educação desta deplorável gente, a mais estúpida, ingrata, e indomável da sociedade. (…) Direi somente neste
lugar que não há ouro em todo o mundo que pague os desvelos que requer tão árduo ministério, e que
nenhum homem poderá desempenhar tão difícil tarefa, se a paixão dominante do seu coração não for o amor
da humanidade. (Cunha, 1835: 12-18)

O estudo científico da anormalidade aceleraria na década de noventa do século XIX. Daí
resultaria um jardim botânico das espécies patológicas (Varela & Alvarez-Uria, 1991: 221). Segundo
o famoso Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Primaire, organizado por Ferdinand
Buisson, esse jardim dividia-se em pelo menos 12 espécies: cegos, surdos-mudos, idiotas, cretinos,
imbecis, epilépticos, histéricos, furiosos, paralíticos, hemiplégicos, atrasados e, finalmente, instá-
veis (Baguer, 1911: 79).

A clínica teria como tarefa ordenar os corpos, vê-los, isolá-los, rememorar o seu percurso, veri-
ficar diferenças e semelhanças comparando uns com outros, nomeando e classificando: em duas
palavras, ver atentamente. A visão abria-se a procedimentos normalizadores e disciplinares. Foucault
oferece as vantagens do processo: ver e apreender «as cores, as variações, as ínfimas anomalias,
mantendo-se sempre à espreita do desviante» (2004b: 97). Era neste sentido que Ary dos Santos
(1920) afirmava a necessidade de, diagnosticando-se a surdez numa criança, procurar descrever
pormenorizadamente o grau e as causas da patologia. O tratamento e normalização da criança
surda teriam que se adequar ao «caso» individual descrito, desde o primeiro momento, de forma
objectiva. O passado patológico da vida familiar da criança tornava-se alvo de investigação: se
havia casos de «melancolia», «imbecilidade», «idiotia», «excentricidade» ou «tiques», se durante a gravi-
dez a mãe teria sofrido «traumatismos», ou, ainda, se a diferença de idades entre os progenitores
seria grande (Santos, 1920: 5). O discurso médico foi portador de uma verdade que ultrapassava o
nível da enunciação para se fixar no próprio enunciado de que falava. Um novo sentido, agora com
uma forma, fixa-se entre o que é dito e o seu objecto, uma nova relação, então, entre a doença e
o olhar que a fixa. E nesta acumulação de saber anuncia-se um porvir. Uma correlação, portanto,
entre saber e poder que parte de uma articulação entre a infância e a conduta futura do indivíduo.

A regularidade e sistematicidade dos registos permitem racionalizar a população escolar, distri-
buindo-a de acordo com as características individuais de cada um dos seus elementos. Tratava-se
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de corrigir, normalizar, domesticar, mas sempre através do funcionamento de técnicas que despo-
letariam no sujeito uma vinculação e uma vontade de transformação num outro sujeito social-
mente enquadrado e profissionalmente produtivo. Não por acaso, o regime de internato assumido
pela instituição desde as suas primeiras décadas de funcionamento apresenta-se como a solução
mais adequada para a educação dos seus alunos. As práticas institucionais de modelos escolares
de internato estão próximas das formas prisionais ou conventuais. Esta genealogia é muito evi-
dente no tipo de relações em que a figura do professor se assemelha à do padre que tem como
função conduzir o seu rebanho a um espaço de verdade. A dupla poder-saber aparece como um
conjunto tecnológico – um prolongando o outro –, que esboça e constrói os sujeitos a que aplica
os seus instrumentos. Como «estufa» para mudar pessoas, a Casa Pia conseguiu reunir o substan-
cial da cela prisional, da oficina e do hospital. Importava treinar o aluno casapiano de uma forma
também ela total: trabalhar as faculdades da alma, a inteligência, a sensibilidade e a vontade.

Espaços de normalização

As instituições totais são espaços correctivos – quer se trate da normalização operada sobre o
surdo, quer sobre a criança delinquente, sobre o preso ou sobre o doente mental – e de observa-
ção por excelência. Desenvolvem técnicas de observação das suas populações, mantendo-as
numa posição de visibilidade constante, e daí extraem um corpus de saber que é registado e ano-
tado em arquivos que expõem a interioridade dos sujeitos observados. Esta observação ocorre em
dois sentidos. Por um lado, um mecanismo de vigilância ao qual são submetidos os internos, por
outro – resultante deste –, o conhecimento individual de cada um, do seu comportamento, das
suas disposições e aptidões. Ligadas a uma técnica de escrita que se desdobra no relato minucioso
dos detalhes do corpo e da alma do aluno, trata-se tão somente de registar as variações para mais
ou para menos que regem o seu funcionamento, e, ao nível da alma, de apontar os desvios que
conduzem à imoralidade. Daqui se deduz a formação de um conjunto de saberes sobre cada indi-
víduo institucionalizado, ficando em aberto todo um caminho de intervenção personalizada: exer-
cícios graduados de acordo com as capacidades, aptidões de cada um e práticas de intervenção
que vão direitas à alma do internado, visando, é claro, a sua adesão voluntária às regras, às tare-
fas, aos comportamentos institucional e socialmente aceites.

Para António Aurélio da Costa Ferreira, director da Casa Pia de Lisboa em inícios do século
XX, o propósito da educação desenhava-se de forma clara: a educação deveria ser uma arte e essa
arte consistia em «regular a conduta presente e futura dos que se têm de educar. Implica forçosa-
mente o conhecimento da conduta, das causas dela, do seu mecanismo e das possibilidades que o
indivíduo oferece». Tal como a arte de curar, a arte de educar assentava «na anatomia e na fisiolo-
gia», e, da mesma forma que ao médico não bastava conhecer doenças e remédios, também o edu-
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cador teria não apenas que «conhecer os fins da educação e os meios da educação, a pedagogia e
a metodologia, mas também de saber conhecer o educando» e encontrar a forma de educação que
mais lhe conviesse e adaptasse «ao seu feitio» (Ferreira, 1920: 315). A escola surgia como o espaço
de regeneração por excelência para todos, incluindo a criança anormal:

Viver é essencialmente adaptar-se. (…) Educar é favorecer, conduzir intencionalmente, metodicamente, esse
ajustamento, essa adaptação. [O indivíduo adaptava-se] (…) por instinto, ou por hábito. [E mesmo] seres inedu-
cáveis [poderiam sofrer a influência positiva do educador], colocando-os nos meios mais conformes com os
seus instintos, e pela forma mais conveniente à sociedade. (Ferreira, 1921: 384-385)

O verdadeiro problema do educador seria tornar o real aceitável para o educando, conside-
rando a sua felicidade e bem-estar como base de uma harmonia desejável, que se poderia enten-
der como «adaptação completa dos desejos aos poderes, e dos poderes aos meios» (Ferreira, 1921:
391). Para António Aurélio significava ser um mestre na observação e nas técnicas experimentais.
Psicologia experimental e arte de educar seriam então uma e a mesma coisa. Para Cruz Filipe (1942:
25), professor de surdos da Casa Pia, a fórmula era simples:

Conhecer o aluno, viver a sua própria vida, sentir-lhe o íntimo, seguir-lhe os pensamentos e concretizar-lhe a
expressão da própria vontade, é a arte que mais sai do coração do educador de deficientes, para amparar um
resultado que impressiona pela felicidade que causa. Um dos valores maiores é a confiança. Ter confiança e
saber criá-la no espírito dos alunos são dos melhores meios para alcançar êxito. (…) Em todo o tratamento é
utilíssimo conquistar a amizade do aluno. O respeito e a disciplina no trabalho, não se devem impor nunca a
estas crianças deficientes, antes um ambiente carinhoso favorece extraordinariamente a nossa acção. (…) E,
quando tenha de contrariar e até que constranger determinado trabalho, terá que usar de habilidade e paciên-
cia necessária, a fim de tudo conseguir, sem que o seu doente se aperceba de que a sua própria vontade está
a ser desviada, a fim de se aproveitar o seu esforço com mais utilidade.

Todo o trabalho educacional deveria ser conduzido neste espaço simultaneamente terapêutico
e moral. A educação do aluno surdo teria como imperativo não apenas dotá-lo com uma lingua-
gem de comunicação, mas também integrá-lo no tecido social. Fundamentalmente esta era uma
narrativa de salvação baseada em modos particulares de organização e de controlo da diferença,
totalmente dependente de uma certa «arte de governo». Costa Ferreira (1913: 82-83), referindo-se a
um recém-aluno da secção de surdos da Casa Pia, expressava-se desta forma:

Lá encontrareis um pequeno catatónico, na realidade inferior, que tem apenas dias de casa, que parecia tão
deficiente, no momento da entrada, que se chegou a pensar afastá-lo das classes. Pois esse pupilo dia a dia a
gente o vê, sob a acção do ensino, disciplinar-se, ele que era um indisciplinado, e humanizar-se, ele que só
tinha maneiras e fisionomia de animal. Parece que os surdos-mudos nascem duas vezes.

De acordo com o vocabulário pedagógico de inícios do século passado, disciplina significava
um permanente exercício do sujeito sobre si mesmo, um exercício de auto-controlo que o profes-

106



sor era levado a tornar operativo em cada aluno. Circunstâncias havia nas quais era chamado um
largo leque de experts para dar a sua opinião acerca dos vícios infantis e do trabalho a executar
para os combater. E mesmo no campo da imoralidade uma fronteira separava o normal do 
anormal. Num parecer sobre dois alunos surdos, emitido pelos serviços médico-pedagógicos da
Casa Pia, a pedido do Provedor, relativamente a uma perversão sexual dos mesmos, começa por
se caracterizar o temperamento e comportamento dos alunos, chegando-se por fim a uma leitura
do acto baseada na anormalidade dos alunos. A solução encontrada passava por uma vigilância
mais apertada, bem como por uma maior intensidade da acção terapêutica dos diversos agentes
que com eles lidavam. As palavras do médico:

Na interpretação etiológica da perversão sexual imputada ao aluno (homossexualidade em função activa e,
noutro caso, em função passiva), sem antes ter precedente conhecido na Secção de Pina Manique, há que
considerar que o desvio do instinto sexual é desde há muito, entre os surdos-mudos desta Secção de D. Maria
Pia, fenómeno não só endémico, como, por vezes, avassalador. E, assim, torna-se por um lado difícil determi-
nar até que ponto haja fixação de perversão, como por outro tem que ser muito judicioso o apuro das respon-
sabilidades individuais num meio que parece caracterizado por imbecilidade moral colectiva. (…) A referida
perversão tem de situar-se no condicionamento de morbidez colectiva que atrás se definiu e o destino a dar ao
aluno é função não de castigos excessivos, reprováveis, mas de organização técnica e profiláctica que garanta,
funcionalmente, possibilidades reeducativas. (processo individual de aluno surdo da Casa Pia de Lisboa)

A resposta à situação foi elaborada da seguinte forma pelo provedor:

Parecendo os factos considerados de natureza acidental, consequência de um estado colectivo deficiente, e
dada a idade dos alunos, deverão os menores ser sujeitos a uma adequada acção terapêutica da parte do
médico escolar, do capelão, dos professores de ensino especial e dos serviços de disciplina em coordenação
de esforços e tomando em consideração os elementos psicológicos e caracterológicos expostos pelo médico
escolar. (processo individual de aluno surdo da Casa Pia de Lisboa)

Apenas a anormalidade da surdez parece justificar o comportamento. Transformar esta percep-
ção de um desvio num caso real implicava a sua inteligibilização. De facto, o diagnóstico apon-
tava para um estado colectivo de deficiência como causa, e como solução o reforço de todo um
império terapêutico: médico escolar, padre e professores. A questão seria apenas não a de agir
sobre o corpo, mas antes a de agir sobre o pensamento e conduta do aluno surdo. Todo um dis-
curso médico-pedagógico rodeia o corpo e a alma do aluno. A relação do mestre com o aluno é
quase inseparável da ideia judaico-cristã do pastor que orienta o seu rebanho, estando pronto
para partir em busca de uma das ovelhas perdidas. Tal como nessas práticas, o modelo confessio-
nal assume-se como uma tecnologia da verdade e da salvação. O papel da confissão numa ins-
tituição de alunos surdos funcionaria como prática de controlo na qual se surpreenderia e avalia-
ria o desequilíbrio e o comportamento e se impregnaria na pele do educando a matriz a seguir.
Mesmo em surdos pouco oralizados a confissão era levada adiante. A arquitectura do dispositivo
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confessional adequava-se à necessidade visual destes alunos. O aposento de revelação deveria ser
«reservado» e «muito bem iluminado». Longe do móvel dividido em que de um lado estava o
padre, do outro o penitente, propunha-se um espaço de visibilidade sem cortina e sem rede.
Todavia, o ritual da confissão teria de manter o carácter secreto de revelação. O sacerdote colo-
cava-se «voltado de frente para a luz» e formulava «todas as perguntas em termos breves», não se
esquecendo de «pronunciar todas as palavras clara e distintamente». O surdo lia no «movimento e
posição dos lábios e demais órgãos vocais» o que lhe dizia o confessor (Guia para a confissão dos
alunos surdos, s.d.: 3-4).

A vida quotidiana do aluno na instituição encontrava-se rodeada por um conjunto de práticas
médicas, confessionais, escolares, que lhe reservavam a imagem da falta e o trabalho ortopédico
da correcção. O surdo institucionalizado aprendeu a olhar-se e a narrar-se como um sujeito mar-
cado por essa falta, tendo vivido uma história de submissão ao normal ouvinte. Foi portanto parti-
cipando na construção de uma imagem de surdo e de surdez, como uma condição e um estado
dos quais, não se podendo libertar, podia, pelo menos, disfarçar.

A produção de imagens de si

Torna-se evidente o carácter de fechamento da instituição total face à paisagem social na 
qual está implantada. A cesura entre o mundo interno da instituição e o mundo externo da socie-
dade fundamenta-se na sua forma mais básica no isolamento a que são sujeitos os indivíduos ins-
titucionalizados. Todavia, é nesta moldura de isolamento que se estabelece o princípio de salva-
ção, e é nesse contexto que adquire também toda a força a produtividade de um poder discipli-
nar governamentalizado, isto é, um poder que, mais do que submeter, se dedica a elaborar técni-
cas que constituem o sujeito como um sujeito de determinado tipo, seja ele o aluno normal, seja o
aluno anormal.

Uma das imagens mais fortes que continuamente atravessa a paisagem escolar é a do anormal:
para o normal, a condição anormal é o fantasma do desvio, para o anormal, ser representado no
interior de uma categoria de anormalidade desenvolve um desejo de transformação para uma
outra condição. A presença do anormal na escola deve então ser compreendida como parte de
um projecto governativo e de uma estratégia biopolítica da modernidade. A incorporação das fer-
ramentas da oralidade no corpo surdo implicava um estrito regime disciplinar ao qual o aluno
surdo era submetido, um longo treino que haveria de se julgar natural. A implantação de gestos e
posturas adequadas e os exercícios orais prescritos faziam a pessoa ouvinte aparecer como o hós-
pede do corpo surdo.

A terminar, veremos agora como o olhar, numa outra modalidade, aparece uma vez mais como
uma tecnologia disciplinar e de governo do aluno. Num compêndio utilizado na educação dos
alunos surdos na Casa Pia de Lisboa, Português pela Imagem, é trabalhada a imagem da anormali-
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dade surda. Um exercício de perguntas-respostas torna visível a surdez pela oposição a um modelo
ouvinte. Numa figura é mostrada uma orelha e segue-se uma lista de perguntas:

1. O que representa o nº 6? / 2. Quantas orelhas tens tu? / 3. Mostra a tua orelha esquerda. / 4. Qual é o/a aluno/
aluna que tem orelhas pequenas? / 5. Observa no nº 253 se as orelhas do burro são curtas ou compridas. 
/ 6. As tuas são tão compridas como as do burro? / 7. Manda o/a X puxar brandamente as orelhas ao/à X. / 8. Diz
ao/à X que as orelhas e os ouvidos servem para ouvirmos. / 9. Tu ouves? / 10. Diz ao/à X que, quando o pro-
fessor fala, é preciso olhar para a sua boca, é preciso ouvir. / 11. Diz ao/à X que olhar para a boca do professor
é sinónimo de escutar, ouvir o professor. / 12. Quando o professor fala, tu ouve-lo com os teus ouvidos ou com
os teus olhos? / 13. Diz ao/à X que é preciso escutar bem o que diz o professor, que é preciso estar atento. / 14.
Conjuga os verbos escutar as lições, estar atento, no presente, na forma afirmativa. (Trindade, 1906: 19-20)

O elemento operativo da diferença é a capacidade de ouvir ou a sua ausência. Não há forma
mais explícita para fazer entender ao aluno surdo a supremacia da língua dos ouvintes. A opres-
são ao estado surdo evidencia-se pela obsessão do ouvir que era, afinal, a falta que se diagnosti-
cava ao aluno surdo. Era na dinâmica do ensino na sala de aula que a criança surda se via obrigada
a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte: eu escuto a lição, tu escutas a lição, ele/a escuta a
lição, nós escutamos a lição, vós escutais a lição, eles/as escutam a lição. Se a alguém fosse
impossível escutar a lição, era sinal de anormalidade.

Se na Idade Média o monstro era a figura por excelência para representar o Outro, a época
moderna representa-o na figura do anormal. O anormal é o estranho que coloca em causa toda a
possibilidade de representação de um completo e único mappa mundi. O monstro era a figura
representada no exterior da urbe, o anormal é o monstro recuperado e inserido na cidade, através
de um processo de institucionalização. O grande monstro havia de se dissolver «num formigamento
de anomalias» (Foucault, 2002a: 205). Apropriada a imagem de Foucault ao ver no asilo interna-
mento e exclusão, mas também ingestão. Como se, às velhas leis tradicionais do hospital, «“tu não
mexerás, tu não gritarás”, se acrescentasse esta: “tu engolirás”» (Foucault, 2002b: 318). Ora, consi-
dera-se aqui que neste engolimento, e em função das imagens para si imaginadas, o sujeito se
transforma num outro tipo de ser. Transformação que depende das práticas diárias, do contacto
com regras e com outros actores, da organização do espaço e do tempo, do tipo de relação que o
aluno é levado a estabelecer consigo mesmo.

Hoje os conceitos são certamente outros, mas por certo encontraremos neste breve estudo
uma genealogia da nossa própria actualidade. Como se, usando o conceito de Kristeva (1982), o
surdo, como o anormal ou o louco, fosse esse «abjecto» que importou isolar num espaço total.
Porque o seu poder de afecção colocava em causa uma ordem inventada como norma. O estudo
que aqui se empreendeu mostra-nos que a normalização é um processo que depende da defini-
ção de um Outro como anormal, delinquente, criminoso – ou qualquer outra classificação que
define um certo tipo de pessoa «indesejável» –, e da sua colocação sob o olhar regenerador, disci-
plinador ou punitivo do poder.
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