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PRÓLOGO 

 

Neste texto, quero apresentar (ainda que brevemente) um pouco da experiência motivadora 

desta pesquisa, que não se constituiu apenas em dois “breves” anos, mas sim, desde que iniciei meu 

trabalho como Tradutora/Intérprete de Libras, em 2009, na cidade de Arapoti- PR. Foi a partir do 

contato diário com os sujeitos surdos, a cultura e as lutas desse povo, que conheci  Helen Adams 

Keller. Em 2012, conclui minha graduação na área de Letras e, no início de 2015, arrisquei-me ao 

novo, realizando um teste seletivo para trabalhar na Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(Unicentro), em Guarapuava- PR. 

Foi nesse contexto que conheci a professora Denise Gabriel Witzel, ministrante da disciplina 

“Introduçãos aos Estudos Linguísticos”, no curso de Letras/Literatura. Durante um ano interpretei as 

aulas e acompanhei os enérgicos ensinamentos de uma professora que falava de Saussure com muita 

propriedade (e que depois descobri que falava com mais propriedade ainda de Foucault). Ela por 

diversas vezes, em conversas rápidas e informais,  questionou a respeito de meus interesses 

acadêmicos e, certo dia, me “provocou” a respeito do mestrado, além disso, me convidou para 

participar do grupo de pesquisa que coordenava. Foi essa “semente” plantada em meu coração que me 

encorajou a participar da seletiva do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL). 

Minha tentativa era unir algo relacionado “aos surdos” à linha de pesquisa da professora e foi 

ainda na entrevista que surgiu a questão que trouxe uma revolução para minha vida:  

- “Tem algum sujeito feminino que tenha uma representatividade nessa área?” – ela indagou. 

- “Sim, Helen Keller.” – eu respondi. 

A professora que também me avaliava na entrevista afirmou a importância do sujeito que eu 

tinha acabado de citar e num gesto de estar em pleno acordo, nós três sorrimos e eu me enchi de 

esperança para aguardar o resultado final. 

Foi nesse contexto que contruímos uma dissertação, centrada nos Estudos Discursivos 

Foucaultianos, que não apenas enfatiza a representatividade de Helen Keller para as minorias, mas 

também trata de política, do corpo, do discurso e de resistência e nos faz olhar de uma maneira 

diferente para o momento político que atravessamos e entender que as vidas marginais importam 

(SIM!). 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho, propomo-nos realizar uma análise de enunciados – verbais e verbo-visuais - que 

transformaram discursivamente o sujeito Helen Adams Keller, uma mulher norte-americana 

surdocega, pautando-nos nos Estudos Discursivos Foucaultianos, mais precisamente nas formulações 

da arquegenealogia de Michel Foucault. Dessa forma, traçamos um caminho teórico-analítico em 

torno dos processos de subjetivação daquela filósofa, escritora, conferencista e ativista social, para 

decifrarmos as relações de poder-saber, de dominação e de luta dentro das quais os discursos se 

estabelecem, funcionam e produzem sujeitos. Keller conseguiu reinventar sua forma de comunicação 

e de percepção do mundo, alcançando honrarias por sua participação ativa na luta pelos direitos das 

pessoas com deficiências e das mulheres. Ela e sua professora Anne Sullivan (principal responsável 

pelo seu desempenho) percorreram o mundo inscrevendo-se em discursos outrora restritos a algumas 

posições-sujeitos, principalmente a um sujeito mulher-surdocega. Nosso corpus analítico é constituído 

de enunciados materializados no filme O Milagre de Anne Sullivan (1962) e na autobiografia A 

história da minha vida (2008); as obras escolhidas retratam a biografia de Keller. O filme dá a ver 

mais especificamente uma parte de sua infância, narrativizada a partir do olhar/interpretação do outro; 

e o livro retrata, além de sua infância, a vida adulta por meio de uma escrita de si. Na regularidade 

dos enunciados, demonstramos como se consolida a intrínseca relação entre poder e resistência que 

incide sobre o corpo, notadamente seus gestos, suas atitudes, de modo a reinventar a história de uma 

pessoa que, por ser surda e cega, estaria fadada a viver no isolamento imposto por uma quase total 

falta de comunicação. Como e por que ela se tornou tão célebre? Quais discursos, segundo o corpus 

analisado, contribuíram para que ela se tornasse uma das figuras mais importantes nos trabalhos de 

militância em favor das pessoas com deficiência? Para responder a esses questionamentos, 

contextualizamos historicamente a posição-sujeito de Keller, analisando as práticas discursivas e não-

discursivas que contribuíram nos processos de objetivação/subjetivação, destacando (i) as condutas e 

contracondutas constitutivas do momento da aquisição da linguagem e, posteriormente, (ii) as práticas 

de militância, resistência e liberdade, segundo uma escrita de si, que possibilitaram que ela saísse da 

condição de “selvagem” para uma relação de docilidade-utilidade, influenciando o mundo por meio 

de seus discursos registrados em artigos e livros de sua autoria. 

 

Palavras-chave: Discurso; corpo deficiente; inclusão; Foucault; Helen Keller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work, we propose an analysis of statements - verbal and verbal-visual - that have discursively 

transformed the subject Helen Adams Keller, a North American deafblind woman, based on the 

Foucauldian Discursive Studies, more precisely in the formulations of Michel Foucault's 

archegenealogy. Thus, we draw a theoretical-analytical path around the processes of subjectivation of 

that philosopher, writer, lecturer and social activist, to decipher the relations of power-knowledge, 

domination and struggle within which discourses are established, function and produce subjects. 

Keller managed to reinvent his way of communicating and perceiving the world, achieving honors for 

his active participation in the struggle for the rights of people with disabilities and women. She and 

her teacher Anne Sullivan (the principal responsible for her performance) traveled the world by 

subscribing to discourses once restricted to some subject-positions, especially to a deafblind subject. 

Our analytical corpus consists of statements materialized in the film The Miracle of Anne Sullivan 

(1962) and in the autobiography The Story of My Life (2008); the chosen works depict the biography 

of Keller. The film gives more specifically to a part of his childhood, narrativized from the other's 

point of view / interpretation; and the book portrays, in addition to her childhood, her adult life through 

self-writing. In the regularity of the statements, we demonstrate how the intrinsic relation between 

power and resistance that focuses on the body, especially her gestures and attitudes, is consolidated 

in order to reinvent the history of a person who, being deaf and blind, would be doomed to live in the 

isolation imposed by an almost complete lack of communication. How and why did she become so 

famous? Which discourses, according to the corpus analyzed, contributed to her becoming one of the 

most important figures in the work of militancy in favor of people with disabilities? In order to answer 

these questions, we contextualize Keller's subject-position historically, analyzing the discursive and 

non-discursive practices that contributed to the objectivation / subjectivation processes, highlighting 

(i) the conducts and counter-conducts constitutive of the moment of language acquisition and, later , 

(ii) the practices of militancy, resistance and freedom, according to a writing of self, that enabled it to 

move from the condition of "savage" to a docility-utility relation, influencing the world through her 

discourses recorded in articles and books of her own. 

 

Keywords: Discourse; Disabled body; Inclusion; Foucault; Helen Keller. 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa palavra, a literatura é a minha Utopia. Ali, não sou deficiente. Nenhuma barreira dos sentidos me 

exclui do discurso doce e gracioso de meus amigos livros. Eles me falam sem embaraço ou constrangimento. 
As coisas que aprendi e as que me foram ensinadas parecem ridiculamente sem importância comparadas 

com “os grandes amores e as caridades celestiais” dos livros (KELLER, 2008, p.112). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                              Figura 1: Helen Keller.  

        Fonte: Museu on-line Helen Keller. 
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Esta pesquisa, ancorada nos Estudos Discursivos Foucaultianos, mais precisamente nas 

formulações da arquegenealogia de Michel Foucault, volta-se teórica e analiticamente para os 

discursos – verbais e verbo visuais – que objetivaram/subjetivaram o sujeito Helen Adams Keller, 

uma mulher norte-americana surdocega que se tornou uma das personalidades mais importantes e 

reconhecidas na história das pessoas com deficiências. Contudo, antes de quaisquer outras questões, 

importa apresentarmos, ainda que sumariamente, as condições sócio-históricas de emergência 

(sobrevivência) dessa mulher.  

Filha de Arthur Keller e Kate Adams Keller, Helen Keller nasceu em 27 de junho de 1880 em 

Ivy Green- Tuscumbia. Perdeu a visão e audição aos 18 meses de vida, após ficar muito doente, 

acontecimento que desencadeia uma série de dificuldades/impossibilidades, sobretudo as que dizem 

respeito à interrupção do processo de aquisição da linguagem. Suas primeiras palavras e tentativas de 

interação verbal pararam de ter significado e ela tornou-se uma criança inacessível e muito agressiva, 

de modo que ninguém mais conseguia ensinar-lhe normas, condutas ou quaisquer outras regras sociais 

básicas pertinentes às crianças de sua idade. Isso fez com que, muita nova, fosse objetivada com um 

primeiro e importante rótulo: criança selvagem, dentro e fora de sua casa. 

Na tentativa de que a “selvageria” de Keller fosse controlada, a família – que possuía recursos- 

procurou a Escola Perkins School for the Blind2, em Boston, referência no trabalho com pessoas cegas. 

Ali, já havia se formado Laura Bridgmam3- primeira pessoa surdocega a ser educada no mundo, 

nascida em Hanover, New Hampshire, em 1829, que perto de seus oito anos passa a ser ensinada pelo 

dr. Howe4. Laura perdera a visão e a audição, devido à escarlatina, aos 26 meses de idade, além disso, 

perdera também o olfato e o paladar. Dr. Howe ensinava a Laura por meio de relevos, colando 

etiquetas em relevo nos objetos e fazendo com que ela combinasse as etiquetas com os objetos e os 

                                                
2Primeira escola criada para cegos nos Estados Unidos, 1900. 

 
3 Laura Dewey Bridgman nasceu em Hanover, New Hampshire, em 21 de dezembro de 1829, em uma fazenda de 

trabalhadores da Nova Inglaterra. Com 24 meses de idade, ela ficou doente com escarlatina por muitas semanas e perdeu 

a visão, a audição, o olfato e quase todo o seu paladar. A comunicação entre Laura e sua família era muito limitada. Ela 
desenvolveu uma linguagem de sinais rudimentar, mas à medida que envelhecia ela frequentemente tinha acessos de raiva, 

e quando ela tinha sete anos ela só podia ser controlada sendo fisicamente dominada. Aos oito anos de idade começou a 

frequentar a Perkins School for the Blind e ficou conhecida por ser a primeira mulher surdocega a receber instrução.  

Fonte: <http://www.perkins.org/history/people/laura-bridgman>. Acesso em: 03 de outubro de 2018. 

 
4 Dr. Howe era um cientista experimental e trazia nele o espírito do transcendentalismo da Nova Inglaterra, com sua 

grande fé e grandes beneficências. 

 

http://www.perkins.org/history/people/laura-bridgman
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objetos com as etiquetas. Após Laura ter conseguido associar palavras em relevo com coisas, nas 

palavras do Dr. Howe “como um cão aprende truques” (KELLER, 2008), ele começou a decompor as 

palavras em letras e ensinou Laura a juntar “c-h-a-v-e”, “b-o-n-é”. O sucesso de Laura o convenceu 

de que a linguagem podia ser transmitida de um símbolo para a mente da criança surdocega que, 

enquanto bebê, não aprendeu a falar e seu cérebro cresceu durante anos sem nutrição natural. Após 

dois meses do progresso de Bridgman, Dr. Howe passou a contar com o trabalho de outros professores 

que, utilizando o alfabeto manual, continuaram a ensinar-lhe a língua. Por ter uma postura mais 

científica, Dr. Howe manteve seus registros a respeito do desempenho de sua aluna, semelhante a uma 

observação realizada em laboratório.  

Nesse contexto, Anne Sullivan - uma jovem professora de 21 anos - foi indicada para trabalhar 

na casa dos Keller’s e protagonizou um percurso de possibilidades à sua aluna, que alcançou uma 

graduação superior e, dentre tantas conquistas, escreveu diversos livros sobre a educação de pessoas 

com deficiência.  

Entender esse processo, especialmente como Keller conseguiu adquirir linguagem e tanto 

sucesso internacional, implica retomar os processos de interação verbal, afetiva e profissional entre 

Keller e Sullivan5 (essa professora que, quando criança, viveu em um asilo para crianças pobres e 

também possuía um comprometimento em sua visão, fato que lhe possibilitou estudar na escola 

Perkins e receber formação específica para trabalhar com crianças cegas). O trabalho de Sullivan com 

Keller deu-se a partir de estratégias de ensino/aprendizagem especiais e singulares – muitas delas 

construídas empiricamente em conjunto com a aluna – ela desenvolveu mecanismos para que Keller 

pudesse socializar-se, disciplinarizar-se e livrar-se do rótulo de “selvagem”.  

                                                
5 Anne Sullivan nasceu no ano de 1866, em Massachusetts, numa família de imigrantes irlandeses pobres. Ela era a filha 

mais velhas de Thomas Sullivan e Alice Chloesy Sullivan. Seu pai era alcoólatra e sua mãe morreu de tuberculose quando 

Anne tinha 9 anos de idade. Aos 7 anos, ela desenvolveu tracoma, uma infecção bacteriana dos olhos, que afetou sua visão 

pelo resto de sua vida. Anne e seu irmão Jimmie foram enviados a uma instituição que abrigava pessoas pobres e 

necessitadas. Após a morte de Jimmie, Anne pediu para frequentar uma escola e foi enviada à Escola Perkins para Cegos. 

Uma das habilidades mais importantes que Anne aprendeu na escola foi o alfabeto manual desenvolvido para pessoas 

surdas, que foi essencial no seu trabalho com Helen Keller.  O sucesso de Anne como professora foi surpreendente. Ela 

descreveu seu progresso com Helen em cartas para Michael Anagnos, o diretor da Perkins School for the Blind, em 

Boston. Ele, então, publicou isso nos relatórios anuais da escola. Em 2003, Anne Sullivan Macy foi introduzida no Hall 

da Fama das Mulheres Nacionais e a Fundação Americana para os Cegos teve o privilégio de receber uma medalha em 

sua homenagem. Anne morreu em 20 de outubro de 1936. 

Fonte: http://www.afb.org/annesullivan/teachingHelen2.asp. Acesso em 08 de dezembro de 2018. 

http://www.afb.org/annesullivan/teachingHelen2.asp
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A aluna não ouvia nem enxergava, por isso, Sullivan soletrava o alfabeto utilizado pelos 

surdos6 mediante toques na palma da mão da garota, estabelecendo uma relação entre significante e 

significado via uma codificação específica que explorava os órgãos dos sentidos possíveis, como os 

que percebiam o calor, a pressão, o sabor e o cheiro. Ou seja, na ausência da visão e da audição, a 

comunicação dava-se a partir do olfato, do paladar e, sobretudo, do tato, pois a base da comunicação 

e interação verbal de Keller deu-se pelo toque. Observemos, na imagem abaixo, um flagrante da Anne 

Sullivan lendo um livro, através da soletração do alfabeto manual na mão de Keller. 

 

 

Figura 2:  Anne Sullivan lendo um livro através da soletração do alfabeto manual na mão de Keller. 

Fonte: <http://photos1.blogger.com/blogger/7027/725/1600/Keller&Sullivan.jpg>. 

 

 

Já dissemos que Keller era considerada uma criança “selvagem” dada sua falta de 

compreensão do mundo, das coisas e das pessoas. No início, Sullivan teve que encontrar modos de 

transformar a indisciplina da aluna em estratégias de ensino/aprendizagem centradas em atividades 

criativas e construtivas; habilidades e competências. O trabalho revolucionário da professora deu-se 

a partir de estratégias que “controlavam” os gestos, os modos, as condutas e ações, ou seja, há uma 

questão sobre a disciplina/indisciplina dos corpos e sujeitos (FOUCAULT, 2012) discutida no âmbito 

das escolas, que adquire especial importância nos processos de ensino-aprendizagem de Keller, 

conforme veremos no desenvolvimento desta pesquisa. 

As práticas disciplinares impostas pela professora implicaram ordens e regras que regeriam 

as ações de Keller, potencializando sua criticidade, sua capacidade de questionar e de propor suas 

                                                
6 O alfabeto datilológico ou manual corresponde a um sistema de representação das letras do alfabeto das línguas orais 

por meio da soletração. Dentro dos mosteiros, na Idade Média, o voto de silêncio era considerado sagrado, por isso, alguns 

monges criaram o alfabeto manual para se comunicarem silenciosamente durante o trabalho. O monge beneditino Pedro 

Ponce de León (1520- 1584) é reconhecido como o primeiro professor de surdos, tendo consolidado um trabalho de ensino 

de filhos surdos da aristocracia espanhola no mosteiro beneditino de São Salvador em Oña.  
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ideias, promovendo a participação e interação social. A transformação de um corpo “selvagem” em 

um corpo dócil e útil, ocorreu em aproximadamente intensos 30 dias em que poder e resistência 

(FOUCAULT,1995) produziram discursos e práticas. De um lado, Sullivan ocupa a posição sujeito 

do professor: a autoridade; e, de outro, Keller ocupa a posição sujeito do deficiente: o subalterno. Em 

meio a diversos conflitos, Sullivan soletrava os códigos linguísticos nas mãos da aluna por acreditar 

que o exercício intelectual envolvido nessa atividade não era apenas o da imitação e da memória, mas 

sim, o início de um processo crucial para adquirir-se uma linguagem. 

Keller aprendeu a comunicar- se, alfabetizou-se e conquistou grande notoriedade por meio de 

uma trajetória que, para muitos, seria impossível. Ela tornou-se célebre, suas práticas e seus discursos 

contribuíram – e não param de contribuir -  para os efeitos de liberdade e de emancipação das 

mulheres e, sobretudo, das pessoas com deficiência. Ela foi a primeira pessoa surdocega a receber 

um diploma universitário pelo Radcliffe College7 (graduando-se em Filosofia); tornou-se uma 

importante escritora cujo primeiro livro - A história da minha vida - foi traduzido para 50 idiomas. 

Sua obra conta com 14 livros8, além de ensaios, artigos e mais de 475 discursos, tematizando 

seu amor pela natureza, pelos animais e a importância da igualdade de oportunidades para os grupos 

minoritários, destacando seus ideais políticos. Além disso, ela teve importante participação nos 

movimentos sufragistas9 em busca da igualdade dos direitos das mulheres, o que inclui o direito ao 

voto. Chamou a atenção de grandes personalidades como presidentes, ativistas sociais, filantropos, 

empresários, escritores e artistas; recebeu várias honrarias e foi vista como uma pessoa que reinventou 

a forma de perceber e de participar do mundo. Após anos de constantes superações, lutas e militância, 

ela faleceu em 1968.  

Sobre a vida de Keller, interessa-nos, sobretudo, os processos de subjetivação que subverteram 

regularidades no que diz respeito às pessoas com deficiência, projetando-a no cenário mundial. 

Assim, à luz das formulações arquegenealógicas de Michel Foucault, especialmente suas reflexões 

que nos permitem pensar o corpo como objeto do discurso, interessa-nos descrever e analisar 

                                                
7 O Radcliffe College foi uma instituição de ensino superior para mulheres, em Cambridge, Massachusetts, Estados 

Unidos, 1904. 

8 Destacamos alguns de seus escritos: Optimismo - um ensaio; A Canção do Muro de Pedra; O Mundo em que Vivo; 

Lutando Contra as Trevas; A Minha Vida de Mulher; Paz no Crepúsculo; Dedicação de Uma Vida; A Porta Aberta. 

 
9 O movimento pelo sufrágio feminino teve suas origens modernas na França. Caracterizou-se como um movimento social 

e político em favor do direito ao voto às mulheres. Participaram do sufrágio feminino, mulheres e homens, denominados 

sufragistas.  
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discursos que atualizam interdiscursivamente outros discursos inscritos na história das mulheres e na 

história dos deficientes. Notemos que Keller não é, como as demais mulheres, apenas um corpo 

feminino subjugado por longa tradição de um poder patriarcal; ela é surdocega e essa condição a torna 

um sujeito ainda mais subjugado e inferiorizado em diferentes processos discursivos, pois além da 

questão do gênero, há também a questão da deficiência e da anormalidade.  

Nosso olhar volta-se para um corpo arruinado pela história (FOUCAULT, 2005), 

notadamente, um corpo deficiente visto apenas por seus impulsos e instintos de imitação, mas que, ao 

ser enredado nas tramas do poder disciplinar e do biopoder, foi reinventado na medida em que foi 

capaz de relacionar a linguagem ao pensamento, promovendo interações entre o cognitivo, o afetivo 

e o linguístico. A partir dessa reinvenção, deparamo-nos com um corpo militante. Trata-se, 

fundamentalmente, de um corpo fora dos padrões da normalidade social, que superou os diferentes 

discursos e práticas que o inferiorizava, desconstruindo verdades historicamente produzidas, em 

diferentes espaços e tempos, em meio a exercícios de poder-saber. Ao investigarmos o arquivo da 

memória da história de Keller, conduzimos nossa análise com base nos conceitos de saber, poder, 

vontade de verdade, sujeito e corpo, enunciado, arquivo, materialidade, campo associado, segundo a 

organização analítica foucaultiana.  

Nosso corpus constitui-se de Sequências Discursivas extraídas: 

(i) do filme “O Milagre de Anne Sullivan” (1962), um filme do gênero drama biográfico dos 

Estados Unidos de 1962, dirigido por Arthur Penn10, baseado no livro The Story of my 

Life11, de Helen Keller, e na peça teatral de William Gibson12. Interessa-nos, nesse material 

de análise, as posições-sujeito forjadas por discursos de alteridade; o processo de 

disciplinarização que fez com que ela passasse a ser um corpo dócil, por intermédio de 

práticas disciplinares impostas pela professora Sullivan; os processos e resultados da 

aquisição da linguagem, mediados pela professora. 

(ii) do livro autobiográfico de Keller, intitulado A história da minha vida (2008), que teve sua 

primeira edição em 1903. Selecionamos sequências discursivas que falam de sua infância 

                                                
10 Diretor americano e produtor de cinema, televisão e teatro. 

 
11 Originalmente publicado em 1903, suas memórias narram os acontecimentos de sua vida até o terceiro ano no Radcliffe 

College, onde cursou a faculdade de filosofia. 

 
12 Dramaturgo e escritor americano que teve The Miracle Worker como uma de suas peças mais famosas, versão adaptada 

de seu roteiro original de telefilmes (1957) para a cinematografia de 1962, recebendo uma indicação ao Oscar de melhor 

roteiro adaptado. Arthur Penn dirigiu tanto a versão de palco, quanto a de filme. 
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e de sua vida adulta (sua formação educacional e militância), além de todo trabalho social 

desempenhado em prol dos direitos das pessoas com deficiência e das mulheres.  

 

Face a esse material, questionamos: como o sujeito Helen Keller reinventou- se, constituiu- 

se? Quais discursos a produziram, segundo o corpus desta pesquisa? As repostas a essas questões vão 

ao encontro do nosso objetivo principal, qual seja, descrever e analisar, com Foucault, os discursos e 

as verdades que historicamente produziram Helen Keller, verdades, importantes adiantar que nunca 

são universais, tampouco absolutas. Elas são acionadas via memória discursiva e materializadas em 

enunciados que a subjetivam. 

E, especificamente, objetivamos: 

(i) promover um trajeto analítico ancorado nos pressupostos arquegenealógicos, 

analisando sequências discursivas que reverberam as práticas discursivas em torno do 

sujeito e do corpo, observando sua conduta e contraconduta, num intenso exercício que 

confronta o poder e a resistência e fabrica um “novo” sujeito.  

(ii) realizar um trajeto de leitura, com Foucault, em torno do corpo mulher-deficiente, mais 

detalhadamente um corpo mergulhado e arruinado pela história.  

(iii) descrever e analisar como esse sujeito mulher-surdocega se reinventa e assume uma 

posição diferente da que, devido à sua condição, lhe foi imposta pela sociedade e se 

torna uma referência mundial. 

 

Para alcançarmos os objetivos propostos, organizamos esta dissertação da seguinte forma: no 

primeiro capítulo apresentamos os conceitos basilares dos Estudos Discursivos Foucaultianos, 

conforme as formulações arquegenealógicas apontadas por Foucault; no segundo, discorremos sobre 

o corpo, o qual discutimos arqueologicamente os saberes e poderes conjurados em torno da história 

das mulheres e dos sujeitos com deficiência; no terceiro descrevemos o trajeto analítico realizado, a 

escolha do material de análise e os enunciados dispostos em sequências discursivas (SD); e no quarto, 

analisamos os enunciados materializados no corpus, para entendermos como deu- se a 

objetivação/subjetivação do sujeito Helen Keller e a relação estabelecida entre corpo e poder.  

Devido a fama conquistada por Keller, diversas instituições, escolas e associações de surdos, 

cegos e/ou surdocegos em todo o mundo herdaram seu nome, além de ter tornado-se fonte para 

diferentes pesquisas que retratam sua história de vida (umas mais próximas da realidade, outras de 



22 

 

uma forma mais romantizada), investigam questões referentes à aquisição da linguagem, por meio de 

estudo de caso, avaliam clinicamente e de forma patológica as perdas (auditiva e visual) que ela teve,  

realizam uma análise cinematográfica e/ou crítica de seus livros. 

Todavia, nossa pesquisa difere-se das consultadas, devido ao fato de, sob um olhar analítico, 

ancorada nos pressupostos dos Estudos Discursivos Foucaultianos, dá visibilidade às regularidades 

enunciativas que demonstram como Keller se inscreveu em diferentes discursos, após ter adquirido a 

linguagem, tornando-se uma militante em prol dos direitos dos oprimidos, uma escritora renomada e 

um exemplo mundial de superação. Isso implica análise do acontecimento discursivo, que possibilita 

a esse sujeito-mulher-surdocega consolidar-se como um corpo a ser “decifrado” (COURTINE, 2013). 
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1. ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS13 

 
Os discursos são as lentes através das quais, em cada época, os homens perceberam todas as coisas, 

pensaram e agiram (VEYNE, 2011, p.50-51). 

 

Antes de tratarmos do Estudos Discursivos Foucaultianos, é preciso contextualizá-los no 

âmbito dos estudos do discurso, notadamente da Análise do Discurso (AD) que surgiu na França, nos 

anos de 1960, a partir do gesto inaugural de Michel Pêcheux (1938- 1983)14. A AD se edificou como 

uma importante perspectiva teórica que emergiu de três campos do saber: a Linguística, o Marxismo 

e a Psicanálise.  

Pêcheux fez com que os intelectuais de sua época refletissem a respeito dos processos de 

apreensão, produção e circulação de sentidos além dos limites de um texto, propondo uma prática de 

leitura diferenciada. Considerou a língua como materialidade dos discursos, colocando-a sob análise. 

Concebeu a relação do sujeito com a ideologia, tratando da questão do sentido como resultado de 

outros sentidos nas implicações da língua. Com efeito, a AD tem sua base imbricada na Linguíst ica, 

“como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo”; com o 

Materialismo histórico, “como teoria das formações sociais e de suas transformações, compreendida 

aí a teoria das ideologias”; e com a “a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 

processos semânticos”, (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p.163). Provocando deslocamentos teóricos na 

Linguística, na Psicanálise e na História.  

A “tríplice aliança estruturalista” possibilitou que muitos conceitos fossem revistos tendo por 

finalidade as ressignificações, os deslocamentos e apagamentos das seguintes categorias: a unidade, a 

totalidade, a verdade e a racionalidade; sua prática teve como propósito uma nova forma de olhar a 

língua, a história e, principalmente, o sujeito (ORLANDI, 2006). Dito de outro modo, ao considerar 

a materialidade dos textos – sejam eles verbais ou verbo-visuais - na discursividade, Pêcheux (2006) 

considerou que não é possível separar a língua e a exterioridade; ou seja, a língua, o sujeito e a história. 

Ele propôs descrever e interpretar o discurso tomando-o como estrutura e como acontecimento, 

o que nos leva a considerar: a) a não-linearidade dos sentidos e a não-transparência do dizer; b) a 

                                                
13 As contribuições de Michel Pêcheux foram fundamentais para o campo da Análise do Discurso. Porém, alicerçamos 

esta pesquisa nos estudos de Michel Foucault, vivificado por importantes Grupos de Pesquisa que mantêm a vertente dos 

Estudos Discursivos Foucaultianos, nas mais diversas universidades do Brasil, como por exemplo: GEADA (UNESP-

FCL-Araraquara), LEDIF (UFU), LABEDISCO (UESB), LABOR (UFSCar), GEF (UFG), e LEDUNI (UNICENTRO).  

 
14 Para uma leitura mais aprofundada, sugerimos: ORLANDI (2006); PÊCHEUX; FUCHS (1997); PÊCHEUX (2010). 
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língua sujeita à opacidade e ao equívoco; c) os efeitos de sentido compreendidos como algo que não 

se limita à transmissão de informação entre interlocutores; d) a ideia de que os sentidos que não 

resultam de intenções, mas das posições dos sujeitos determinadas/sustentadas ideologicamente, 

sendo, os sentidos, dependentes das formações discursivas nas quais o discurso se inscreve; f) um 

sujeito que não é o centro do sentido, na medida em que ele é cindido entre o consciente e o 

inconsciente e, por isso, ele tem a ilusão de ser fonte do seu dizer. Mas há sempre um “já-dito”, algo 

que fala antes, em outro lugar independentemente: um pré-construído. Os sentidos, portanto, são 

sempre dependentes das relações interdiscursivas que constituem redes de memória. 

Sem perder de vista os conceitos basilares da AD pêcheutiana, mais precisamente o de 

memória discursiva – tal como explicitaremos logo à frente –, é importante esclarecermos que ao fazer 

“Análise do Discurso” significa definir o mirante teórico para que não haja incoerência ou 

incompatibilidade em termos de conceitos e de desenvolvimento analítico. Nesse sentido, temos uma 

Análise do Discurso de base materialista fundamentada em todo um pensamento de Michel Pêcheux 

(2010), que instaurou o discurso como lugar em que se estabelece a relação entre a língua, o 

Materialismo histórico e a Psicanálise.  

Todavia, para esta pesquisa, importa-nos pensar e analisar os discursos com Michel Foucault 

(1960-1984), orientando-nos pelos estudos que concebem a linguagem em sua relação fundamental e 

constitutiva com a cultura, a história, o sujeito e as outras discursividades numa perspectiva 

arqueológica e genealógica. São estudos que, em suma, nos permitem compreender tanto a objetivação 

quanto a subjetivação de Helen Keller como processos derivados de discursos produzidos pelas/nas 

relações de poder-saber-jogos de verdade e pelos sistemas sócio-histórico-culturais. 

Quem foi Michel Foucault? Nascido em 15 de outubro de 1926, em Poitiers, França. Professor 

no Collège de France, foi filósofo, historiador, teórico social, filólogo e crítico literário, ocupando a 

cadeira professoral em História dos Sistemas do Pensamento, de 1970 até 1984 (ano em que veio a 

óbito).  A partir de suas reflexões sobre a história, destaca-se no âmbito da Análise do Discurso (AD); 

tinha como objetivo criar uma história diferente, que por meio dos modos de objetivação olhasse para 

os seres humanos e os transformassem em sujeitos, abordando a relação entre poder e conhecimento 

sobre o controle social. E através de uma análise arqueológica dos saberes provocou um grande 

deslocamento em relação à história das ciências e da epistemologia.  

Em seus estudos, não priorizou os discursos normalizadores determinados como centro do 

conhecimento e da verdade, mas detém seu foco na singularidade. Foi visto como o filósofo da 
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liberdade, das rupturas, da diferença e do poder, promovendo a transversalidade do conhecimento e 

renovando a maneira de pensá-lo. Ele olhou para a filosofia como uma prática que vai além da ciência, 

que trouxe possibilidades, procurou novos modos de existir, retratou a problematização do óbvio e 

tentou compreender as articulações entre os saberes e os poderes. Assim,  

 

[...] enquanto a história epistemológica, situada basicamente no nível dos conceitos 

científicos, investiga a produção de verdade da ciência, que ela considera como 

processo histórico que define e aperfeiçoa a própria racionalidade, a história 
arqueológica, que estabelece inter-relações conceituais no nível do saber, nem 

privilegia a questão normativa da verdade, nem estabelece uma ordem temporal de 

recorrências a partir da racionalidade científica atual (MACHADO, 2006, p.9). 

 

Esse novo olhar substitui a história global, linear, contínua, objetiva e dá lugar a uma análise 

voltada para as séries descontínuas, para a singularidade e para o acontecimento, considerando que a 

história está imersa em uma sucessão de descontinuidades e numa “multiplicidade de tempos que se 

emaranham e se envolvem uns nos outros” (FOUCAULT, 2005, p.293). No Brasil, esse campo de 

estudos se estendeu no final dos anos de 1980, após o fim da ditadura militar, possibilitando inúmeras 

discussões teóricas e inquietações em diferentes domínios de saber cujo ponto comum reúne interesses 

voltados para a constituição histórica e cultural dos sujeitos.  

Os Estudos Discursivos Foucaultianos (EDF)15 possibilitaram um entrelaçamento entre 

discurso, verdade e sujeito, olhando para as práticas discursivas que irrompem em saberes postos 

como “verdadeiros” e para os jogos estratégicos, presentes no interior dos dispositivos que produzem 

e reproduzem as vontades de verdade de uma determinada época e de seu povo pensando na linguagem 

e no discurso, colocando-os como determinantes em suas obras, pois estão em constante circulação 

dentro de um dado momento histórico-social.  

As produções de Foucault podem ser didaticamente divididas em três fases denominadas 

como: Arqueologia do Saber, Genealogia do Poder e Genealogia da Ética, as quais demonstram sua 

inquietação constante a propósito da natureza e da transformação do ser humano em sujeito:  

 
Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu trabalho nos 
últimos vinte anos. Não foi analisar o fenômeno do poder nem elaborar os 

                                                
15 A ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística), a partir do ano de 2018, 

passou a contemplar em seus encontros O GT Estudos Discursivos Foucaultianos (EDF) é um espaço de discussão que 

reúne pesquisadores de Letras e Linguística em torno do pensamento do filósofo francês Michel Foucault, atentando para 

questões concernentes à linguagem e sua relação com aspectos sociais, históricos, políticos e culturais. 

Fonte: <http://anpoll.org.br/gt/estudos-discursivos-foucaultianos/>. Acesso em: 03 de dezembro de 2018. 

 

http://anpoll.org.br/gt/estudos-discursivos-foucaultianos/
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fundamentos de tal análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos 

diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se 

sujeitos. Meu trabalho lidou com três modos de objetivação que transformam os seres 
humanos em sujeitos (FOUCAULT, 1995, p.231). 

 

Sua fase Arqueológica dispõe os saberes (médico e psiquiátrico) como temática central: 

História da loucura (1961); O nascimento da clínica (1962); As palavras e as coisas (1966); A 

arqueologia do saber (1969); A ordem do discurso (1970). Nesse momento de seus estudos, ele 

compreende a emergência das instituições, por meio desses saberes enquanto construções históricas 

que classificam os sujeitos, produzindo-os e objetivando-os, para empreender uma espécie de 

escavação desses saberes. Nessa fase arqueológica, ele abrange os conceitos envoltos no processo 

histórico de subjetivação humana por meio de discursos, coloca implicações acerca do processo de 

produção de verdades histórico-sociais e da constituição do sujeito e de sua subjetividade. Um 

exemplo notável nos asilos, nas clínicas e manicômios, os quais em suas práticas separavam os doentes 

dos saudáveis e os loucos dos sãos. 

Na Genealogia do Poder com: A vontade e as formas jurídicas (1973); O poder psiquiátrico 

(1973- 1974); Vigiar e Punir (1954); Os anormais (1975- 1976); Em defesa da sociedade (1975- 

1976); Microfísica do poder (1979); Eu Pierre Rivière... (1979), Foucault não abandona os saberes, 

mas se volta para o poder e para o conceito de dispositivo (da prisão e do jurídico), especificamente 

para as estratégias de controle desses poderes que “pressupõem as técnicas, as estratégias e as formas 

de assujeitamento utilizadas pelo poder” (REVEL, 2005, p.39). O dispositivo da prisão, movido por 

sua natureza, visa produzir corpos dóceis, regrados e úteis; o dispositivo jurídico tem o poder de 

atribuir o status de verdadeiro, classificando um sujeito como criminoso ou não.  

Em sua terceira fase, a Genealogia da ética, temos: Hermenêutica do sujeito (1981-1982); 

História da sexualidade I (1982); História da sexualidade II (1984a); História da sexualidade III 

(1984b), o foco de seus estudos permanece no dispositivo, pontualmente, o da sexualidade. O filósofo 

investiga as subjetivações, por meio da moralidade e sexualidade, em uma “ética e estética da 

existência” que, segundo ele, consolidam produtos de construções sócio-históricas. 

Os estudos de Foucault permitem a compreensão dos diferentes modos de objetivação dos 

seres humanos que os transformaram em sujeitos, partindo da indagação: Quem somos nós hoje? 

(FOUCAULT, 1995) e das implicações que esse questionamento provoca. Trata-se de um sujeito 

formado na inter-relação social, um ser polifônico, que não detém uma uniformidade em sua voz, 

outras vozes se manifestam e ele é interpelado por elas, constituindo-se por uma variedade de 
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discursos. Diferentemente da Linguística imanente, o sujeito discursivo não é homogêneo, seu 

discurso se efetiva a partir do entrecruzamento de outros diversos discursos, ele deve ser considerado 

como um ser social atuante em um espaço coletivo e suas individualidades deixadas de lado.  

Nessa perspectiva, a identidade do sujeito se move de acordo com as diferentes posições que 

ele ocupa e sua subjetividade se dá na construção histórica que ocorre na relação com o discurso. 

Assim, a produção discursiva materializada pela língua, os deslocamentos, as movências e a 

pluralidade que constituem nosso sujeito de análise, possibilitam um entendimento da linguagem em 

sua relação fundamental e constitutiva com a cultura, a história, o sujeito, outras discursividades. 

Dessa forma, promovemos um trajeto analítico ancorado nos pressupostos: (i) da arqueologia, 

as formulações acerca do enunciado (referencial, sujeito, materialidade, campo associado, 

materialidade), arquivo, acontecimento; (ii) da genealogia do poder, o conceito de poder/resistência; 

(iii) da genealogia da ética, as técnicas de si e a governamentalidade.  

Em suma, as considerações teóricas que evidenciaremos neste capítulo possibilitarão a 

descrição e análises dos discursos que dão a ler/ver os processos de fabricação de Helen Keller, 

primordialmente os enunciados que apontam para transformação de um sujeito-deficiente 

(subjetivado como inútil, incapaz) em um sujeito-militante (subjetivado como atuante político, 

participativo).  

 

1.1. Pressupostos da Arqueologia do Saber 

 

Em sua Arqueologia do Saber (2016), Michel Foucault apresenta conceitos que demonstram 

como o discurso, em suas diversas materialidades (textos, arquiteturas, artes em geral etc.), produz 

objetos, sentidos, subjetividades e sujeitos. Dessa forma, realizar um trajeto arqueológico compreende 

buscar os saberes sobre um objeto, proporcionando um encontro do visível e do 

legível/dizível/enunciável. 

Tal prática visa a entender o discurso, em suas singularidades, não mais tomado como um 

documento ou como um signo, mas como um elemento que ocupa seu espaço e irrompe de acordo 

com as leis que ele mesmo cria e se consolida como um acontecimento presente num “jogo de regras 

(...) irredutível a qualquer outro discurso” (FOUCAULT, 2008, p.157). Assim, o discurso constitui-

se como um lugar de saberes, marcado pelo cruzamento dos campos linguístico e histórico que mostra 
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o modo como uma determinada sociedade visualizava, pensava e falava sobre objetos presentes em 

seus pensamentos, conforme aponta Deleuze, citado por Courtine (2013). 

Faz-se necessário entendermos que a analítica foucaultiana não toma a língua por objeto, 

tampouco se volta para aspectos psicológicos que envolvem o sujeito, ao contrário, ela os refuta; não 

busca compreender as intenções pelas quais se originaram um discurso ou o seu uso; ela apresenta 

uma relação entre o sujeito e o discurso que se distingue da relação existente entre um falante e sua 

língua. São essas rupturas entre o jogo, o acontecimento e as mudanças históricas que constituem o 

discurso como um nó singular, do qual emerge o tempo e a Nova História16 e que se inscrevem além 

da linearidade do tempo e da evolução progressiva da história.  

Podemos considerar que, dentro das formulações arqueológicas, a Nova História desprende- 

se de um gesto meramente interpretativo acerca dos documentos encontrados, mas possibilita que se 

efetive um gesto arqueológico, por meio do qual admite-se olhar para as descontinuidades 

sobrepostas. O historiador-arqueólogo realiza um processo de busca dos sentidos escondidos nos mais 

diversos documentos. De tal processo resulta o deslocamento da história “escrita pelos que foram 

vencedores” para a que se pode ler através dos acontecimentos que alcançam visibilidade (até mesmo 

das séries de documentos postos como esquecidos), ou até mesmo séries apontando que a “inversão 

de uma tendência econômica é muito mais importante do que a morte de um rei” (FOUCAULT, 2005, 

p.292). 

 Isto posto, é crucial que compreendamos a Nova História e sua interdependência com o 

discurso e com o fato de que nada preexiste a ele. É imprescindível reconhecermos que há um efeito 

de verdade determinado na materialidade dos documentos históricos, entendidos como discursos. Tal 

materialidade é produzida pela língua em concordância com as regras impostas, com suas formas 

estruturais e a legitimidade que é atribuída conforme a instituição que a produz. Assim, a história, que 

reconhecemos como verdadeira e real, refere-se a uma ilusão - que não se compõe de forma proposital 

- criada pelos historiadores e estes, por sua vez, constituídos por meio de discursos. Um documento é 

visto como um recorte, através do qual uma seleção de informações, fundamentalmente, exclui outras. 

Dessa forma, apaga-se qualquer outra possibilidade de existência de outros recortes, de outras 

                                                
16 Embora Arqueologia e a Nova História pareçam sinônimos, apresentam singularidades. Os trabalhos da arqueologia 

foucaultiana aproximam-se da Nova História na recusa à unidade, continuidade, origem, causalidade, etc criando uma 

epistemologia própria para fornecer instrumentos importantes ao historiador arqueólogo que não mais analisa documentos, 

mas sim monumentos. 
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representações históricas, de outros sujeitos e vozes, e, evidentemente, de outras verdades. É esse 

enfoque arqueológico que nos autoriza a monumentalizar o documento. 

 Um monumento pressupõe intencionalidade, diferentemente do documento que apresenta uma 

certa neutralidade e não há questionamentos acerca de sua produção. Ou seja, a existência de um 

monumento implica uma finalidade: de representar um, e não outro, aspecto histórico; de um 

determinado acontecimento, e não outro; à permanência na memória de uma sociedade. Esse processo 

possibilita que levantemos questionamentos sobre a história que nos é contada, e assim, duvidemos 

de que não exista nela nenhuma intencionalidade. Através dos recortes, que constituem a história que 

conhecemos, Foucault percebeu que o papel do historiador durante uma análise deve ser levar a um 

recorte discursivo que alcance “os acontecimentos mais difusos, “atmosféricos”, policéfalos que, 

afinal, determinam, e, profundamente, a história do mundo” (FOUCAULT, 2005, p.292). Assim 

sendo, podemos compreender que são as condições sócio-históricas que determinam a existência 

desses recortes discursivos.  

Foucault (2016) indaga: “como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu 

lugar?” (p.33). Tal questionamento configura-se como um primeiro gesto analítico dentro dos Estudos 

Discursivos Foucaultianos, momento em que o discurso, em sua irrupção de acontecimentos, 

relacionado à sua historicidade, constitui-se de forma singular e distingue-se de quaisquer outros 

enunciados. Dessa forma, os enunciados, os discursos e os sujeitos tomam lugares outrora ocupados 

pela língua, suas proposições e seus falantes. O enunciado constitui-se como a unidade mais elementar 

do discurso, pois possibilita a existência das unidades linguísticas e outras materializações do 

discurso.  

 
Por mais banal que seja, por menos importante que o imaginemos em suas 

consequências, por mais facilmente esquecido que possa ser após sua aparição, por 
menos entendido ou mal decifrado que o suponhamos, um enunciado é sempre um 
acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente 

(FOUCAULT, 2014, p.34).  

 

Portanto, enunciado e discurso preexistem à materialização e não obedecem a uma ordem 

linguística, conforme afirma Foucault: 

 
O enunciado, portanto, não existe nem do mesmo modo que a língua (apesar de ser 

composto de signos que só são definíveis, em sua individualidade, no interior de um 
sistema linguístico natural ou artificial), nem do mesmo modo que objetos quaisquer 

apresentados à percepção (se bem que seja sempre dotado de uma certa materialidade, 
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e que se possa sempre situá-lo segundo ordenadas espaço-temporais) (FOUCAULT, 

2016, p.104). 

 

Para que se possa afirmar a existência de uma frase, ou de um ato de linguagem precisamos 

considerar o enunciado em sua singularidade - nem inteiramente linguístico, nem exclusivamente 

material - pois ele não é uma estrutura de relações entre elementos variáveis e nem uma unidade, mas 

constitui-se como “uma função que cruza um domínio de estruturas e unidades possíveis e que faz 

com que apareçam, com conteúdo concreto no tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2016, p.105). Posto 

que um enunciado irrompe como acontecimento singular, único, porém, passível de repetição, 

transformação e reativação, sua existência depende das relações que estabelece com outros enunciados 

provenientes de outros discursos, podendo até mesmo opor-se a eles. Certamente, se não houvesse 

enunciados, a língua, tampouco existiria (FOUCAULT, 2016). 

Diferentemente dos atos de fala, das palavras, frases ou proposições, o enunciado situa-se no 

discurso e, por isso, não é totalmente visível nem totalmente oculto. Isso significa que ele não pode 

ser isolado na horizontalidade da cadeia sintagmática como uma unidade reconhecida pela gramática 

e pela lógica. Para descrevê-lo, é preciso definir as condições nas quais se realizou a função que 

resultou em uma série de signos (não sendo necessariamente gramatical, nem logicamente estruturada) 

com uma existência específica. Em seu modo singular de existência, que o faz aparecer não como um 

traço, mas como algo que se refere a objetos e a sujeitos, o enunciado entra em relação com outras 

formulações. A arqueologia propõe, portanto, descrever um enunciado tendo em conta que nem a 

língua e nem o sentido podem esgotá-lo inteiramente, pois, embora todo acontecimento seja único, 

está aberto à repetição, à transformação, à reativação. Portanto, descrever o enunciado implica 

considerar, especificamente: 

(i) um referencial: “que não é constituído de ‘coisas’, de ‘fatos’, de ‘realidades’, ou de ‘seres’, 

mas de leis de possibilidade, de regras de existência para os objetos que aí se encontram nomeados, 

designados ou descritos” (FOUCAULT, 2016, p.110). Trata-se de um princípio de diferenciação 

atrelado a critérios de emergência, delimitação e especificação.  

(ii) um sujeito: que não é o sujeito gramatical, tampouco aquele idêntico ao autor da 

formulação. Foucault propõe que, quando descreve um enunciado, o analista não se depara com a 

manifestação de um sujeito, mas com um lugar de sua dispersão e de sua descontinuidade. Assim, o 

sujeito do enunciado é 
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[...] uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunciado a 

outro; na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida por indivíduos, 

até certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o enunciado; e na medida 
em que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, uma série de 

enunciados, diferentes posições e assumir diferentes sujeitos (FOUCAULT, 2016, 

p.112). 

 

Esse lugar a ser ocupado por um sujeito é uma dimensão que caracteriza toda formulação 

enquanto enunciado, na medida em que constitui um dos traços exclusivos da função enunciativa. Por 

isso, “descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar as relações entre o 

autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem querer), mas em determinar qual é a posição que 

pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” (2016, p.115). Daí conclui- se que uma frase, 

uma proposição ou um conjunto de signos podem ser considerados enunciados, desde que seja 

possível assinalar uma posição-sujeito. Ele é considerado como uma posição vazia que preexiste e 

determina as condições de existência do enunciado e ao adentrar um certo campo discursivo sua 

posição gera o efeito de sentido que será produzido. Essa posição-sujeito é definida a partir do 

momento em que a memória discursiva cruza com alguma(s) estrutura(s) discursiva(s), atualiza-se e 

ganha novos sentidos ao encontrar sua materialidade no discurso.  

(iii) um campo associado: partindo do princípio de que “um enunciado tem sempre margens 

povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2016, p.117) e de que a existência de um 

enunciado não se dá de forma livre, neutra e independente, pois desde sua raiz, ele se 

relaciona com a memória e reatualiza outros enunciados, entende-se o campo associado 

como um domínio de coexistência com outros enunciados. Ou seja, o enunciado inscreve-

se em um campo enunciativo “que lhe apresenta relações possíveis com o passado e que 

lhe abre para um futuro”. Ele sempre faz “parte de uma série ou de um conjunto, 

desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo”; 

por fim, “não há enunciado que não suponha outros [...] não há nenhum que não tenha em 

torno de si um campo de coexistências” (FOUCAULT, 2016, p.118).  

 

É no campo associado do enunciado que implica a ideia de “memória discursiva” formulada 

por Jean Jacques Courtine (1936), que ao analisar os discursos comunistas endereçados aos cristãos, 

possibilita- no nível do discurso- a produção de sentidos; sua importância foi motivada por Foucault, 

a partir de suas reflexões acerca do campo associado do enunciado. É através da memória discursiva, 

ou “domínio de memória”, no sentido que atribui Foucault (2016), que - diferentemente de uma 
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lembrança individual de cada pessoa - determina uma seleção de discursos que refletem uma vontade 

de saber coletiva de uma sociedade e seu histórico em geral, instituído por um forte conjunto de 

materialidades e regularidades dispostos em um campo associado “que faz de uma frase ou de uma 

série de signos um enunciado e que lhes permite ter um contexto determinado, um conteúdo 

representativo específico” (FOUCAULT, 2016, p.119). Esse conceito nos leva a compreender o 

atravessamento ou o apagamento do enunciado na história.  

Dito de outro modo, para Foucault (2007), a memória do enunciado é constituída por um 

campo de formulações associado a partir do qual se produzem efeitos de memória no funcionamento 

discursivo, já que  

[...] toda formulação apresenta em seu ‘domínio associado’ outras formulações que 
ela repete, refuta, transforma, denega..., isto é, em relação às quais ela produz efeitos 

de memória específicos; mas toda formulação mantém igualmente com formulações 

com as quais coexiste (seu campo de concomitância)[...] ou que lhe sucedem (seu 
campo de antecipação) relações cuja análise inscreve necessariamente a questão da 

duração e da pluralidade dos tempos históricos no interior dos problemas que a 

utilização do conceito de FD levanta” (COURTINE, 2009, p.104). 

 

(iv) uma materialidade: o enunciado é inevitavelmente apresentado e constituído por uma 

espessura material, que não é apenas a substância ou o suporte, mas um status, regras de transcrição 

e de possibilidades. Essa materialidade é manipulável pelos enunciadores; há, em consequência, um 

regime de materialidade repetível, visto que 

 
[...] o enunciado, ao mesmo tempo que surge em sua materialidade, [...] entra em 

redes, se coloca em campos de utilização, se oferece a transferências e a modificações 
possíveis, se integra em operações e em estratégias onde sua identidade se mantém 

ou se apaga. Assim, o enunciado circula, serve, se esquiva, permite ou impede a 

realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das 

contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de rivalidade (FOUCAULT, 
2016, p.126). 

 

O enunciado é, pois, um conjunto de signos em função enunciativa; entre o enunciado e o que 

ele enuncia há uma relação envolvendo os objetos, os sujeitos históricos, a própria materialidade.  

Outro conceito indispensável à nossa pesquisa é o arquivo, uma vez que ele se apresenta como 

o maior elemento do discurso e nos mostra que não é possível abrangermos um material histórico em 

sua totalidade, mas apresenta a possibilidade de selecionarmos um espaço que seja, ao mesmo tempo, 

perto de nós e de nossa história, compreendidos a partir da Nova História como uma forma de 

explicarmos, por meio da relação entre enunciado e arquivo, as regras e as condições de suas 
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formulações. Desse modo, Foucault (2016) afirma que o arquivo é a massa de tudo o que foi dito 

sobre o enunciado, considerando os sujeitos, as instituições e as condições envolvidos no processo de 

enunciação, o que faz com que ele cresça a ponto de não conseguirmos mensurar a sua totalidade. 

 

Em vez de vermos alinharem-se, do grande livro mítico da história, palavras que 

traduzem, em características visíveis, pensamentos constituídos antes e em outro 
lugar, temos na densidade das práticas discursivas sistemas que instauram os 

enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seu domínio de 

aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização). 
São todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um lado, coisas de outro) 

que proponho chamar de arquivo (FOUCAULT, 2016, p.157). 

 

Um arquivo caracteriza-se, portanto, pelo acúmulo de incalculáveis enunciados, um “todo” 

dos já-ditos, concomitantemente, um “todo” das lacunas de possibilidades dos enunciados nunca-

ditos, que ainda poderão, futuramente, ter seu espaço e sua produção, em consonância com as relações 

instituídas entre um enunciado e outro. Esse processo corrobora para que o arquivo seja visto como 

“a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento de enunciados como acontecimentos 

singulares” e como “o sistema geral de formação e da transformação dos enunciados” (FOUCAULT, 

2016, p.158- 159), ou seja, um sistema que se posiciona entre a tradição e o esquecimento, possibilita, 

por meio de regras, a subsistência e a modificação de um enunciado. O arquivo constitui-se, portanto, 

como “lugar” da positividade sobre tudo que foi dito a respeito de algo, de construção das formações 

e práticas discursivas e do exercício da função enunciativa.     

Nessa relação entre enunciado e arquivo temos as formações discursivas (FD), que nos 

mostram as filiações postas nos enunciados. Podemos, portanto, compreender uma FD como a “lei de 

coexistência dos enunciados” (FOUCAULT, 2016). Uma FD ora se apresenta como um sistema 

fechado, ora é inerentemente aberta, e, é nessas rupturas que penetram outras formações discursivas 

por meio de enunciados, visto que esses jamais existem sozinhos. A unidade de uma formação 

discursiva nada mais é do que a regularidade dos temas, seus objetos e conceitos; as posições-sujeito 

que podem assumir seus enunciados e, também, as maneiras semelhantes pelas quais estão dispersos 

nos discursos. Essa prática discursiva constitui um conjunto de regras determinadas num dado tempo 

e num dado espaço; num dado grupo, econômico ou linguístico. 

De acordo com Courtine, percebe-se uma FD por sua dispersão regular através dos tempos, 

espaços e autores dos textos, uma vez que: 

 
um fio tênue, mas tenaz, que atravessa e tece a teia das palavras e das imagens, um 



34 

 

discurso “transverso” indefinidamente repetido, que permite as “enunciações mais 

dispersas” no interior desse amplo corpus: o fio “interdiscursivo”, que é aquele da 

própria formação discursiva, esse paradigma da expressão que atravessa as 
textualidades [...], as religa, as ordena, garante a passagem de uma à outra, prestando 

assim simultaneidade da unidade e dispersão de uma parte inteira de saberes 

(COURTINE, 2013, p.24). 

 

Para reagrupar tal dispersão e formular sua lei de repartição; para caracterizar e individualizar 

a coexistência desses enunciados dispersos e heterogêneos, definindo o sistema que regula sua 

repartição, “como se apoiam uns nos outros, a maneira pela qual se supõem ou se excluem, a 

transformação que sofrem, o jogo de seu revezamento, de sua posição e de sua substituição” 

(FOUCAULT, 2016, p.46), que possibilita apreender, organizar e descrever um emaranhado de 

enunciados é o fato de que, apesar de dispersos no tempo e descontínuos no discurso, eles formam um 

conjunto, regrado em um sistema de formação quando tratam de um mesmo objeto, considerando o 

jogo de seus aparecimentos, analisando-o e, assim, determinam o que pode ser dito em uma dada 

conjuntura. 

Nessa perspectiva arqueológica, enunciado e discurso são dispostos como “acontecimento” e, 

devido ao fato de o nível do discurso ser material, ocorre um deslocamento de tal conceito. Nessa 

materialização do discurso, Foucault destaca que:  

 
O acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem processo; 
o acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é imaterial; é sempre 

no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e 

consiste na relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de 
elementos materiais; não é o ato nem a propriedade; produz-se como efeito de e em 

uma dispersão material (FOUCAULT, 2014, p.54). 

 

Isso posto, acontecimento é definido como uma irrupção pontual e dispersa, respectivamente, 

determinada pelo lugar e o momento em que surge. Ele “possui seu lugar consistente na relação, 

coexistência, dispersão, recorte, acumulação e seleção de elementos materiais” (FOUCAULT, 2005, 

p.57), sendo, ao mesmo tempo, um e muitos. 

São os enunciados que formam um discurso, o que significa que a análise não se prende à pura 

existência dos signos, mas à profundidade do que foi realmente dito e são regulados por formações 

discursivas. Para Foucault (2016), é a positividade do discurso que leva ao a priori histórico, portanto, 

devemos mostrar que o discurso não apresenta apenas um sentido, uma verdade, mas sim, distintas 

formações discursivas que levam a uma história particular que não expede às leis de um devir estranho 

e são esses traços históricos que desenvolvem um sistema de enunciados chamado de arquivo. Na 
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Arqueologia, é o arquivo que materializa os enunciados e possibilita que um material histórico seja 

selecionado de acordo com a sua proximidade e sua história. 

O a priori histórico (FOUCAULT, 2016), por sua vez, ordena a existência e a supervivência 

dos discursos, num determinado tempo e espaço. Esse termo um tanto incomum é responsável pelos 

enunciados, seja em sua dispersão, em suas falhas (por um fator de incoerência), em sua superposição, 

substituição, simultaneidade ou sucessão não dedutível, de forma a garantir que o discurso não tenha 

apenas um único sentido ou verdade, mas sim, uma história reconduzida às leis de um devir estranho. 

Os discursos já-ditos, por intermédio do tempo, estabelecem uma ordem e através dela demonstram 

as regras e as regularidades de suas existências. Assim, podemos pensar, com Pêcheux (2010), na 

estruturação de materialidade que a memória discursiva carrega sob a dialética da repetição e da 

regularização. Exemplificando, são os “implícitos” que surgem como acontecimento quando lemos 

um texto, ou seja, a condição do legível em relação ao próprio legível. Essa condição do legível é 

crucial, pois o conceito de memória discursiva é abarcado por uma historicidade que leva à produção 

de sentidos. 

Ao refletirmos, com Foucault, sobre “quem fala?”, entendemos o sujeito a partir dos recortes 

e fragmentos históricos discursivos materializados nos enunciados dispostos no filme e na 

autobiografia de Keller. A partir dessas formulações arqueológicas, conseguimos compreender as 

condições sócio-históricas que emergem e determinam suas especificidades e as irrompem como 

acontecimento, garantindo sua visibilidade, perseguindo os indícios da memória que a objetivaram e 

subjetivaram enquanto mulher-surdocega, bem como, por que “tais enunciados e não outros” 

produzem um efeito de sentido sobre o sujeito Keller.  

 

1.2. Pressupostos da Genealogia do poder  

 

Neste segundo momento teórico, Foucault trata, fundamentalmente, da relação entre os 

sujeitos, os discursos e os saberes, sendo essa relação, inevitavelmente, atravessada e constituída por 

relações de poder. Ele deslocou as verdades, sacudiu as evidências e propôs caminhos para que fosse 

possível pensar de outro modo, colocando temas novos na contramão de seu tempo, a partir de 

reflexões como: prisão tem história? sexualidade tem história? Para ele, somos constituídos por 

técnicas de poder e estamos imersos numa rede de relações que define quem somos, nossos gostos, 

nossos desejos e a relação que temos conosco mesmo. Conforme destaca: 
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A genealogia é cinza; ela é pacientemente documentária. Ela trabalha com 

pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes reescritos [...] daí, para a 

genealogia, um indispensável demorar-se: marcar as singularidades dos 
acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; espreitá-los lá onde menos se os 

esperava e naquilo que é tido como não possuindo história – os sentimentos, o amor, 

a consciência, os instintos (FOUCAULT, 2012, p.12). 

 

Foucault realiza uma abordagem em torno da filosofia do sujeito e aponta para uma genealogia, 

conceito emprestado de Nietzsche, dividida em dois grandes momentos: Genealogia do Poder e 

Genealogia da Ética, buscando abordar questões sobre os modos de subjetivação. Herdeiro da escola 

nietzschiana, a genealogia foucaultiana não tem em seu foco estudos direcionados à origem e à 

evolução das coisas. Sua inscrição na genealogia dá-se, portanto, como genealogista historiador, ou 

seja, para ele não existe perfeição e homogeneidade nas coisas capazes de ocultar a identidade e a 

verdade, mas sim, tudo já estava posto a um trabalho anterior, carregado de elementos exteriores - 

acontecimentos históricos - formadores. É ela quem ativa os saberes libertos da sujeição que emerge 

de uma discursividade local. 

Esses exercícios que produzem saberes nos subjetivam/assujeitam e nos tornam um todo 

formado por recortes discursivos categorizados, normalizados ou segregados, esclarecem a 

constituição do sujeito, através dos modos de sua subjetivação/objetivação, sendo objeto do seu 

próprio conhecimento. Esses dois processos - sujeição e subjetivação - fazem com que o sujeito seja 

visto, respectivamente, ora de forma idealizada (constituído discursivamente por tudo aquilo que se 

diz sobre ele, ou seja, pela exterioridade); ora pela sua “livre escolha” (por meio da qual é constituída 

a aceitação ou rejeição de tais discursos). Dessa forma, podemos compreender que poder-saber 

estabelecem uma correspondência intrínseca, visto que qualquer relação de poder advém de um campo 

exclusivo de saber. Tais saberes só existem por estarem arraigados, de forma direta, às relações de 

poder, constituindo assim, através dessa interligação, o lugar do sujeito discursivo. Para Foucault,  

 
essas relações de “poder-saber” não devem então ser analisadas a partir de um sujeito 

do conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema de poder; mas é preciso 

considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as 

modalidades de conhecimento são outros tantos efeitos dessas implicações 
fundamentais do poder-saber e das suas transformações históricas. Resumindo, não 

é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao 

poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o 
constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento 

(FOUCAULT, 2016, p.38). 
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Cabe ressaltarmos que as relações de poder só podem ser exercidas sob sujeitos livres, ou seja, 

sujeitos que podem resistir a esse poder e determinar seu comportamento frente às práticas e normas 

impostas, “que têm diante de si um campo de possibilidade onde diversas condutas, diversas reações 

e diversos modos de comportamento podem acontecer” (FOUCAULT, 1995, p.244). Dessa forma, os 

sujeitos, inteiramente ligados nessas relações de poder, não têm a sua liberdade excluída, pois ela 

implica sua insubmissão, ou seja, não há poder sem resistência, sem fuga ou subterfúgio, pois toda 

relação de poder sugere, taticamente, uma luta. Tais lutas e resistências, sejam elas contrárias ou 

favoráveis ao poder, primeiramente, constituem-se como efeitos do próprio poder. Fato que nos 

permite adotá-las como peças principais para compreendermos as relações advindas do poder e as 

formas pelas quais somos assujeitados (FOUCAULT, 1995). 

Portanto, temos um sujeito nas tramas da luta e da resistência em busca pelo próprio poder, 

diferentemente do sujeito que lutava contra a própria historicidade, visto num primeiro momento, 

formulando suas atuais identidades. O conceito de dispositivo, para Foucault, mobiliza um saber 

específico à nossa disposição e esses saberes compõem os elementos do dispositivo. Uma vez que os 

discursos circulam através das relações de poder-saber, constituem-se também como elementos do 

dispositivo. Fica, portanto, a cargo do status do dispositivo apresentar tudo aquilo, que tem 

materialidade ou não, cujo funcionamento apreende efeitos desejáveis. Sendo assim, o dispositivo: 

 
Demarca um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais filantrópicas. 

Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede 

que se pode tecer entre estes elementos (FOUCAULT, 2016, p.251). 

 

 Ele funciona estrategicamente numa formação e num determinado momento, como resposta a 

uma urgência histórica. Dessa forma, o objetivo é produzir, por meio de um jogo estratégico dos 

elementos, o efeito de novas subjetividades que culminem às condições sócio-históricas presentes. 

Portanto, a base do conceito de dispositivo não provém de uma dada ideologia, mas sim, de uma dada 

disciplina/normalização que determina, (re)configura e mantém uma nova realidade.  

Em Microfísica do Poder (2012), Foucault não trata do poder como uma teoria geral, mas 

considera-o como uma prática social constituída historicamente. Por sua vez, o poder influencia e 

atinge a realidade dos indivíduos de forma mais concreta - o corpo social. O termo “microfísica do 

poder” compreende um importante deslocamento no espaço da análise e no nível em que ela se 

executa. São as análises que implicam que os poderes não se localizam em um determinado ponto da 
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esfera social, mas funcionam como uma imensa rede de dispositivos que não se evade a ninguém. A 

partir daí a ideia de que “o poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade, 

que se possui ou não. [...] O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que 

funciona” (FOUCAULT, 2012, p.17). Dessa forma, ele funciona como uma maquinaria social que 

não se fixa num ponto exclusivo, mas se espalha por toda estrutura social e produz domínios, 

positividade, por meio do corpo humano, do qual se apropria e o adestra.  

O poder, para Foucault, caracteriza-se como um conjunto de práticas possíveis operadas sobre 

o comportamento dos sujeitos ativos, capazes de induzi-los ou desviá-los. Por isso, é possível 

compreendermos que o poder não é estático, ele está sempre em movimento e é exercido nas relações 

entre sujeitos. Os dispositivos criados perante uma urgência, não têm como objetivo a repressão, mas 

sim a disciplina, a normalização que fabrica um novo corpo, constitui um “novo” sujeito capaz de se 

adequar à sociedade. No livro supracitado, os apontamentos foucaultianos sobre a genealogia 

enfatizam a inserção do sujeito numa neutralidade objetiva universal, paralisando a noção que 

constitui a ciência como conhecimento, por meio da qual o sujeito alcança vitórias sob as limitações 

de sua existência. Trata-se de uma ideologia em que ele estabelece sua relação com a verdade 

embaraçada, ofuscada e escondida pelas especificidades de sua existência. Ou seja, “todo 

conhecimento, seja ele científico ou ideológico, só pode existir a partir das condições políticas para 

que se formem tanto o sujeito quanto os domínios de saber” (FOUCAULT, 2012, p.28).  

O poder funciona numa espécie de cadeia, ele não se prende em um determinado lugar, 

ninguém o detém como uma riqueza em suas mãos; ele não para de nos interrogar, indagar e 

institucionalizar em busca pela verdade. Por constituir-se em rede, possibilita aos sujeitos estarem em 

posição de exercê-lo e de sofrer sua ação, atuando como seus transmissores. Ele é capaz de constituir 

discursos de verdades que podem ter efeitos poderosos, através de suas relações múltiplas que 

atravessam a sociedade, ou seja, só podemos exercer poder sob a condição de produção da verdade.  

A partir do século XIX, havia na sociedade uma espécie de eliminação dos doentes, controle 

dos contagiosos, exclusão dos delinquentes e a materialidade do poder que se exerce sobre o corpo 

dos indivíduos, trazendo-nos o conceito de “corpo social”, no qual temos um efeito do investimento 

do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do 

belo corpo. Desta forma, podemos afirmar que “o poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no 

próprio corpo” (FOUCAULT, 2012, p.235), e, a partir do momento em que este efeito foi produzido 

pelo poder como consequência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a reivindicação de 
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seu próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as normas morais da 

sexualidade, do casamento, do pudor. Regras foram impostas sobre a sexualidade que, por 

conseguinte, tornou-se alvo de preocupação e análise, numa intrínseca relação entre proibição e 

visibilidade, na qual vigilância e controle produzem a intensificação dos desejos de cada um por seu 

próprio corpo.  

O poder não para, em momento algum, de interrogar, indagar e institucionalizar a busca da 

verdade. Em todas as sociedades, são as relações de poder que constituem um corpo social e estão 

diretamente ligadas ao funcionamento do discurso, ou seja, precisamos desses discursos de verdade 

para que tenhamos exercícios de poder. É a verdade que produz o discurso verdadeiro e transmite-o; 

a partir dela, “somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e 

destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem 

consigo efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 2012, p.279). Sendo assim, ao penetrar o corpo, 

o poder age como um produtor do saber, por meio de um conjunto de disciplinas. O poder não se 

constitui como uma entidade unitária e estável, mas que se forma nas relações ligadas a determinadas 

condições históricas de emergência.  

Considerando que uma análise tem como implicações fundantes o saber e o poder, Foucault 

afirma que um campo de saber só existe onde se há uma relação de poder e são esses exercícios de 

poder que determinam, concomitantemente, novas relações de poder. Ele destaca três tipos de poder:  

(i) o soberano (semelhante ao poder pastoral), que saiu da igreja e se espalhou pela sociedade. 

Tipo de poder perceptível na relação entre um rei e sua população e na relação existente quando se 

tem um corpo investido de poder e corpos que apresentam alguma “diferença” e esta, por vez, 

influencia diretamente em sua conduta, que acaba sendo vista, por aquele que é soberano, como uma 

afronta.  

(ii) o disciplinar (que detalharemos adiante).  

(iii) o biopoder, que consiste na maneira de obter o controle e a regularização da população e, 

de acordo com Foucault, até meados do século XVIII os corpos eram vistos como lugar tortura e 

castigo, onde os suplícios aconteciam. No século XIX, a atuação das instâncias que exercem algum 

domínio sobre os corpos é determinada com um sentido completamente distinto do século 

antecedente, pois o corpo passa a ser visto como uma possibilidade de transformação, após passar por 

correções que permitiam adquirir capacidades para que se tornassem indivíduos capazes de trabalhar. 

Ainda em consonância com os apontamentos foucaultianos, o biopoder foi a maneira encontrada, 
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atrelada ao poder disciplinar, de impor a um corpo sua normalização e a uma população maneiras de 

regulamentá-la, uma forma do poder incidir sobre o corpo e determinar suas atitudes e seu 

comportamento. Trata-se, portanto, de uma “anátomo-política do corpo humano” (FOUCAULT, 

2012), que institui novas tecnologias de poder e através delas o corpo passa a ser transpassado por 

uma mecânica de domínio da vida e por processos biológicos que buscam o controle da proliferação, 

dos nascimentos, das mortalidades, da saúde e da longevidade. Atualmente, em nossas relações 

sociais, esse gerenciamento do biopoder age como uma “grande medicina social”, ou seja, uma 

biopolítica que tem por objetivo garantir o “bem-estar social” e assegurar a existência da população. 

Através da biopolítica, o Estado gere a vida, a população; é ele quem define a ideia de racionalidade, 

definindo quem e onde vive. 

Todavia, interessa-nos aprofundarmos o dispositivo do poder disciplinar, que foi criado como 

uma resposta em meio a uma sociedade industrial capitalista que necessitava de indivíduos úteis e 

obedientes para a mão-de-obra no interior das fábricas. Assim, constituiu-se como uma forma de poder 

que hierarquiza, segmenta, sedentariza, sem limitar-se a suas fronteiras.  

Essa ideia de disciplinarização dos corpos atualiza a organização arquitetônica do Panopticom, 

um modelo de prisão permanente em que alguém permanecia na parte central da estrutura para vigiar 

todos os presos (que não tinham nenhuma visão de que estavam em estado de vigilância), uma espécie 

de mira, foco e poder atuando constantemente sobre o outro, num olhar de alteridade, controle e 

normatização para se obter indivíduos dóceis e úteis. O panoptismo nada mais foi do que “uma 

invenção tecnológica na ordem do poder como máquina a vapor na ordem da produção” (CASTRO, 

2009, p.314). 

A arquitetura do Panóptico, resumidamente, constituía-se como: 

 
uma construção periférica, em forma de anel, e uma torre no centro do anel. O edifício 

periférico está dividido em celas, cada uma delas possui duas janelas, uma para o 

exterior, por onde entra a luz, e outra que dá para a torre central. Esta, por sua vez, 

possui janelas que permitem olhar através das janelas interiores das celas. Basta situar 
o vigilante na torre central para assegurar a vigilância dos que se encontram na cela. 

O jogo da luminosidade assegura que esse vigilante possa ver sem ser visto [...]. Por 

isso, o efeito maior do panóptico é induzir nos detentos um estado consciente e 
permanente de visibilidade [...]. É uma forma de arquitetura, mas sobretudo é uma 

forma de governo. (CASTRO, 2009, p.315). 

 

Sinteticamente, o panoptismo remete à ideia de que tudo é visto a todo instante. E no 

funcionamento dessa vigilância permanente um indivíduo não precisa, necessariamente, de outro para 

vigiá-lo, pois estabelece por si só uma autovigilância. 
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Em Vigiar e Punir (1987), Foucault trata do suplício, da punição e da docilização dos corpos. 

Para ele um corpo só é dócil diante da possibilidade de transformação e de aperfeiçoamento 

determinados através de exercícios de controle, que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo estabelecendo uma relação de docilidade-utilidade, classificada como “disciplinas” 

(FOUCAULT, 1987). Forma- se então uma política das coerções que é um trabalho sobre o corpo, 

uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo 

humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma 

“anatomia política” que é também igualmente uma “mecânica do poder”. 

 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui 
essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela 

dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” 

que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 

resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita (FOUCAULT, 1987, p.153). 

 

Temos então a exploração econômica que separa a força e o produto do trabalho e a coerção 

disciplinar estabelecendo no corpo um elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação 

acentuada.  Ela procede primeiramente à distribuição dos indivíduos no espaço, utilizando-se de 

diversas técnicas. Sendo assim, o processo disciplinar vai além de simplesmente ensinar ou impor 

uma série de gestos definidos; busca alcançar eficácia e rapidez através da relação entre um gesto e 

uma atitude global do corpo; o corpo não deve, portanto, ficar ocioso ou inútil; o corpo é visto como 

uma maquinaria, uma engrenagem e para que ele se torne eficiente precisa, necessariamente, estar 

disciplinado. 

Podemos dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, quatro tipos de 

individualidade, ou antes uma individualidade dotada de quatro características: é celular (pelo jogo da 

repartição espacial), é orgânica (pela codificação das atividades), é genética (pela acumulação do 

tempo), é combinatória (pela composição das forças). E, para tanto, utiliza quatro grandes técnicas: 

constrói quadros; prescreve manobras; impõe exercícios; enfim, para realizar a combinação das forças, 

organiza “táticas”. A tática, arte de construir, com os corpos localizados, atividades codificadas e as 

aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua 

combinação calculada é, sem dúvida, a forma mais elevada da prática disciplinar. Nesse saber, os 

teóricos do século XVIII viam o fundamento geral de toda a prática militar, desde o controle e o 
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exercício dos corpos individuais, até a utilização das forças específicas às multiplicidades mais 

complexas.  

Assim, foram estabelecidos dispositivos que possibilitaram o controle minucioso das 

operações do corpo, garantiram a sujeição constante de suas forças e lhes colocaram em uma relação 

de “docilidade-utilidade”. Primeiramente, buscou-se na disciplina uma forma de inserir os corpos em 

um “espaço individualizado, classificatório, combinatório” (FOUCAULT, 2012, p.22); e, ao serem 

isolados, hierarquizados e esquadrinhados num contínuo processo de vigilância, objetivou-se torná-

los úteis à sociedade, num tempo ágil e com máxima eficácia. O governo dos vivos, de si, do outro, 

leva à condução da conduta, à governamentalidade, ou seja, à produção do indivíduo e ao 

deslocamento dos corpos dóceis, que outrora limitavam-se à obediência. Nesse processo, o corpo 

passa a ser vigiado para alcançar a submissão e corrigir seu comportamento, conforme afirma 

Foucault: 

 

O adestramento do corpo, o aprendizado do gesto, a regulação do comportamento, a 

normalização do prazer, a interpretação do discurso, com o objetivo de separar, 
comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, tudo isso faz com que apareça pela 

primeira vez na história esta figura singular individualizada – o homem – como 

produção do poder. Mas também, e ao mesmo tempo, como objeto de saber. Das 

técnicas disciplinares, que são técnicas de individualização, nasce um tipo específico 
de saber: as ciências do homem (FOUCAULT, 2012, p.26). 

 

Em função do olhar sobre nosso objeto de pesquisa articulado à base genealógica foucaultiana, 

compreendemos a intrínseca relação entre poder e resistência vivenciada pela professora e sua aluna. 

Sullivan, ao ocupar uma posição-sujeito de autoridade, atua por meio de práticas disciplinares 

impostas para que o comportamento de Keller fosse corrigido e seu corpo docilizado, adestrado e 

modelado. Nas relações de poder, nos sentidos que foram apagados/silenciados e nos discursos 

tomados como verdadeiros, juntamente com seus efeitos de poder, podemos perceber que Keller, ao 

passar por esse processo de docilidade-utilidade, reinventa não apenas seu corpo, sua postura, mas 

também a sua forma de ver o mundo, de comunicar, interagir, influenciar e reinventar sua vivência, 

mesmo em meio aos discursos que haviam “determinado” o seu fracasso, por ocupar a posição-sujeito 

de deficiente/anormal, irrompendo com saberes constituídos historicamente e adentrando a uma nova 

ordem discursiva. 
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1.3. Pressupostos da Genealogia da ética  

 

A partir da Genealogia da Ética, interessa-nos o controle que enquadra o sujeito de modo 

individual, ou seja, esse governo que o sujeito faz de si e que Foucault compreende as ações permitidas 

ou não ao sujeito e suas condutas, que representam seus pensamentos e desejos, o que incorpora 

também proibições concernentes à sexualidade do indivíduo. Temos, portanto, uma espécie de um 

jogo que coloca o sujeito entre os poderes e saberes que o determinam e o subjetivam, sobre o qual 

Foucault (2015) apontou os “jogos de verdade” e os “modos de subjetivação” que constituem o sujeito, 

como “técnicas de si”. São elas que possibilitam ao indivíduo converter o foco da atenção e tornar-se 

sujeito e objeto para si próprio e resistir às técnicas de dominação (poder) e às técnicas discursivas 

(saber). 

 
Procedimentos que sem dúvida existem em toda civilização, propostos ou prescritos 
aos indivíduos para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de 

determinados fins, e isto graças a relações de domínio de si sobre si ou de 

conhecimento de si por si (FOUCAULT, 2009, p.213). 

 

Foucault divide as práticas de subjetivação do sujeito em quatro grupos: as técnicas de 

produção, as técnicas de sistemas de signos, as técnicas de poder e as técnicas de si, que funcionam 

de forma integrada. Cada uma determina um jeito de dominação e de transformação do indivíduo e 

tratam, respectivamente, de: 

 
produzir, transformar e manipular objetos [,enquanto as] [...] técnicas de sistemas de 

signos [...] permitem a utilização de signos, de sentidos, de símbolos ou de 

significação; [já] [...] as técnicas de poder [...] determinam a conduta dos indivíduos, 
submetendo-os a certos fins ou à dominação, objetivando o sujeito; [e, por fim,] [...] 

as técnicas de si, [...] permitem aos indivíduos efetuarem, sozinhos ou com a ajuda 

de outros, um certo número de operações sobre seus corpos e suas almas, seus 
pensamentos, suas condutas, seus modos de ser; de transformarem-se a fim de atender 

um certo estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de 

imortalidade (FOUCAULT, 2009, p.17). 

 

Foucault deteve-se mais nas técnicas de dominação e nas técnicas de si, para que ele pudesse 

construir uma história da organização do saber tanto no que diz respeito à dominação, tanto no que 

diz respeito a si. Ao encontro dessas duas técnicas Foucault atribui o conceito de 

“governamentalidade”, que para ele refere-se ao 
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conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos 

e táticas que permitem exercer essa forma bem específica, bem complexa, de poder, 

que tem como alvo principal a população, como forma mais importante de saber, a 
economia política, como instrumento técnico essencial, os dispositivos de segurança. 

[Em segundo, trata-se da] tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não 

cessou de conduzir, e há muitíssimo tempo, em direção à preeminência desse tipo de 

saber que se pode chamar de “governo” sobre todos os outros: soberania, disciplina. 
[Por fim, por governamentalidade pode-se entender] o processo, ou melhor, o 

resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média, torna-se nos 

séculos XV e XVI Estado administrativo, encontrou-se, pouco a pouco, 
“governamentalizado” (FOUCAULT, 2006, p.303). 

 

Esse exercício da governamentalidade parte desde a filosofia greco-romana dos dois primeiros 

séculos do início do Império Romano e da espiritualidade cristã junto ao seu ideário monástico em 

desenvoltura nos séculos IV e V, sob o Baixo-Império. Tais práticas constituem-se como um conjunto 

desde a Antiguidade tardia e era uma forma de um preceito: epimeleisthaisautou, ou seja, “cuidar de 

si”, “preocupar-se consigo”, “tomar conta de si”, que para os gregos representava uma conduta de 

vida social e pessoal, uma espécie de “conhece-te a ti mesmo” (princípio délfico gnothi seauton), 

“tome conta de você mesmo” ou “cuida de ti mesmo” (FOUCAULT, 2009, p.18).  

Temos, portanto, uma herança da moral cristã transmitida a partir de conhecimentos secular 

ocidental presente nas relações sociais e no reconhecimento e conhecimento de si; uma moral do 

ascetismo. Na cultura greco-romana, o conhecimento de si decorre do cuidado de si. No mundo 

moderno, o conhecimento de si estabelece-se como princípio basilar (FOUCAULT, 2009, p.20). O 

cuidado que se tem consigo mesmo deve estar associado a práticas racionais e regulares de 

organização dos sujeitos e de suas ações, de modo recorrente e sistemático ligado à ética, aos poderes 

e aos saberes. O cuidado de si implica o ato de voltar-se para si mesmo e dentro dessa cultura faz-se 

importante a escrita de si, ou seja, tomar notas sobre si mesmo (para que um dia possam ser lidas) e 

reativar as verdades que lhes foram necessárias em um determinado momento. As cartas de Sócrates 

destacam-se como um exemplo desse exercício de si. 

Desse modo, conforme nos mostra Foucault, estamos perante a uma produção histórica do 

sujeito, por meio da qual ele elabora saberes a respeito de si mesmo e nesses “jogos de verdade”, 

nessas técnicas específicas, têm compreensão daquilo que são (FOUCAULT, 2009, p.17), ou seja, as 

técnicas de si são estratégias, táticas, maneiras que propiciam uma experiência de caráter reflexivo e 

de autoanálise. Desse modo, as “práticas de si” e as “técnicas de si” possibilitam reflexões a respeito 

de como se vive, de sua própria conduta e da posição-sujeito que assume. Essa abordagem nos guia 

ao gesto analítico foucaultiano diante da vida dos homens infames (FOUCAULT, 2003), pois o sujeito 
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é constituído pelos referidos “jogos de verdade” nos quais ele se encontra assujeitado e pode, ao 

mesmo tempo, irromper com tal assujeitamento – dado o exercício das práticas de si e seus modos de 

subjetivação. Assim, o sujeito, em Foucault, posiciona-se de uma forma diferente adaptando-se de 

acordo com o contexto.  

 Olhamos agora para a subjetivação do sujeito Helen Keller, segundo o que se disse dela e o 

que ela mesma escreveu sobre si, num jogo em que poderes-saberes detêm a(s) “verdade(s)” sobre 

quem pode ocupar uma posição-sujeito de militância na sociedade. Ao olharmos para o sujeito da 

nossa análise – aos moldes dos Estudos Discursivos Foucaultianos - percebemos que ao usufruir do 

exercício da “governamentalidade” e das “técnicas de si” Keller conseguiu resistir a alguns poderes-

saberes que a subjetivavam/objetivavam e se reafirmou enquanto sujeito a partir do saber de si. Assim, 

reinventou- se e buscou uma forma de atuar e influenciar o mundo ao seu redor.  
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2. CORPO ARRUINADO PELA HISTÓRIA 

 

Somos diferenças [...] nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história a diferença dos tempos, nosso 

eu a diferença das máscaras [...] a diferença, longe de ser origem esquecida e recoberta, é a dispersão que 

somos e que fazemos (FOUCAULT, 2016, p.156).  
 

 

Antes, porém, de analisarmos os enunciados que compõem nosso corpus, voltamos à história 

das mulheres como uma forma de entendermos a história da mulher-surdocega Helen Keller. Olhamos 

para o corpo como um objeto discursivo, ou seja, uma materialidade significante que (re)produz 

sentidos. Tratamos, neste segundo capítulo, não do corpo material, em sua essência biológica, mas 

sim de um corpo fabricado discursivamente, que se caracteriza como superfície de inscrição dos 

acontecimentos e constitui-se como uma construção simbólica imerso em redes de poder e resistência.  

A fim de realizarmos um trajeto de leitura, com Foucault, em torno do corpo mulher-deficiente, 

mais detalhadamente um corpo mergulhado e arruinado pela história, ele trata da ‘proveniência’, 

apontando que a partir dela é possível reencontrar a proliferação dos acontecimentos: 

 

A proveniência se relaciona com o corpo [...] o corpo sustenta, em sua vida e sua 

morte, em sua força e fraqueza, a sanção de qualquer verdade e de qualquer erro, tal 
como ele sustenta também, e inversamente, a origem – proveniência [...] o corpo – e 

tudo o que se refere ao corpo – a alimentação, o clima, o solo – é o lugar da Herfunft: 

No corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados, assim como dele 
nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também se ligam e 

subitamente se exprimem, mas nele também se desligam, entram em luta, se apagam 

uns e outros e prosseguem seu insuperável conflito. O corpo: superfície de inscrição 

dos acontecimentos (enquanto a linguagem os marcam e as ideias os dissolvem), 
lugar de dissociação do Eu (ao qual ele tenta atribuir a ilusão de uma unidade 

substancial), volume em perpétua pulverização. A genealogia, como análise da 

proveniência, está, portanto, na articulação do corpo com a história, e a história 
arruinando o corpo (FOUCAULT, 2005, p.267). 

 

Essa emergência de se pensar o corpo como objeto do discurso é recente, pois somente a partir 

do início do século XX é que essa temática foi incorporada aos estudos das ciências humanas. De 

acordo com Courtine (2011), três diferentes momentos contribuíram para que o corpo fosse visto 

como uma invenção teórica: os estudos freudianos17, em 1895, surgindo da psicanálise e tratando da 

                                                
17 Freud, observando a exibição dos corpos que Charcot mostrava na Salpêtrière, decifrou a histeria. Um passo decisivo 

que abriu discussões sobre a somatização, considerando a formação do sujeito a partir da imagem do corpo, o que foi 

definido como o “eu-pele” (COURTINE, 2011). 
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histeria, ou seja, do inconsciente que falava através do corpo; dos estudos filosóficos de Husserl18 

sobre o sujeito, considerando o corpo como o “berço original” de toda significação e distanciando-se 

dos conceitos da “alma” cartesiana; e, das “técnicas do corpo” apontadas por  Mauss19, que 

compreendem o corpo assujeitado a técnicas e adestramentos, que objetivam a convivência social. 

Cada uma dessas três etapas demonstra como deram-se o processo das transformações históricas que 

constituíram a relação do sujeito contemporâneo com seu corpo: “o corpo ligado ao inconsciente, 

amarrado ao sujeito e inserido nas formas sociais” (COURTINE, 2011, p.8). Temos, portanto, alguns 

contrastes que constituem a história do corpo no século XX: 

 
A eliminação das distinções entre são e enfermo, corpo normal e corpo anormal, da 

relação entre vida e morte em uma sociedade medicalizada de ponta a ponta; o 
afrouxamento de coerções e disciplinas herdadas do passado, a legitimidade 

outorgada ao prazer e, ao mesmo tempo, a emergência de novas normas e de poderes 

novos, biológicos e também políticos [...] (COURTINE, 2011, p.11). 

 

Sobre essa “invenção” do corpo ao longo da história, Courtine destaca que “o corpo, um belo 

dia, veio bater à porta e Foucault é um daqueles, aquele talvez, que mais a escancarou” (COURTINE, 

2013, p.12). Essa colocação permite que pensemos o corpo e suas influências nas discussões propostas 

por Foucault. Primeiramente, o corpo foi visto e discursivizado sob um viés mais filosófico, que tratou 

de seu papel secundário diante de uma grande importância atribuída à alma. Porém, a partir do século 

XX, ganhou visibilidade enquanto objeto de saber e o que para muitos pensadores do século XIX foi 

tratado apenas como “pedaço de matéria”, passou a ser um “corpo animado”.  

Entendamos que:  

Na Idade Clássica, a leitura dos corpos tornou-se uma formação discursiva. O corpo foi 

descrito como um objeto classificado através de sua fisionomia, rosto e expressão, analisado em sua 

exterioridade pelos detalhes visíveis e por sua aparência, descritos no corpus das fisiognomonias, no 

final do século XVI e início do século XVII. Esses estudos fisiognomônicos relacionaram-se a uma 

                                                
 
18 Sua influência conduziu, da fenomenologia ao existencialismo, à concepção elaborada por Maurice Merleau-Ponty do 
corpo como “encarnação da consciência”, seu desdobramento no tempo e no espaço, como “pivô do mundo” (COURTINE, 

2011). 

 
19 A terceira etapa da descoberta do corpo emergiu do terreno da antropologia, da experiência de Marcel Mauss, quando 

viu, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a infantaria britânica desfilar num passo diferente do passo dos 

franceses e cavar buracos de forma singular. Foi a partir desse seu espanto que formulou a noção de “técnica corporal” – 

“as maneiras como os homens, sociedade por sociedade, de maneira tradicional, sabem servir-se do seu corpo”, reflexão 

histórica e antropológica dos nossos dias sobre essa questão (COURTINE, 2011, p.8). 
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semiologia médica que atribuía ao olhar uma importância para que fosse possível compreender os 

indícios revelados através dos traços expressos e dos sintomas apresentados. “Trata-se ainda de 

converter os indícios que libera o percurso do olhar sobre o corpo em signos, pela enunciação de um 

discurso que atribui aos caracteres percebidos um estatuto significante, dotando-os de um sentido” 

(COURTINE, 2013, p.49).  

Os sintomas e os traços morfológicos do corpo e do rosto passaram a ser interpretados como 

signos que revelavam os vícios, as virtudes, marcas, segredos da alma, caracteres psicológicos e 

formações físicas “carregados pelo invólucro visível do corpo” (COURTINE, 2013, p.50). Em 1914, 

Jean Taxil insistiu em Astrologia e fisiognomonia em seu esplendor e, ao somar Medicina e 

Astrologia, conseguiu enfatizar a importância da fisiognomonia para que, através dos traços dos 

rostos, rugas e mãos, fosse possível de se entender tudo que o corpo estava mostrando, constituindo 

uma “imagem do corpo”. 

Ao ser submetido a normas disciplinares, o corpo passa a ser visto pela ciência, mas ainda com 

muitas restrições, sem espaço nas reflexões ideológicas, em seus aparelhos de Estado e suas estruturas 

discursivas; em meio a um silenciamento imposto por instituições que velavam pelo controle social e 

também por obstáculos que impossibilitavam o reconhecimento do corpo como objeto de discurso. A 

partir de 1970 acontece uma irrupção do corpo nas ciências, uma busca por um pertencimento 

provinda de minorias sociais: “Nosso corpo nos pertence! ” (gritavam as mulheres contra leis que 

visavam proibir o aborto).  Portanto: 

 

O discurso e as estruturas estavam estreitamente ligados ao poder, ao passo que o 
corpo estava do lado das categorias oprimidas e marginalizadas: as minorias de raça, 

de classe ou de gênero pensavam ter apenas o próprio corpo para opor ao discurso do 

poder, à linguagem como instrumento para impor o silêncio aos corpos (COURTINE, 

2011, p.9). 

 

O que para Foucault inscreve-se como o ápice da transformação “de uma genealogia dos 

poderes que se exercem sobre a carne por uma arqueologia dos extratos discursivos onde se formam 

os saberes” (COURTINE, 2013, p.16), o corpo passa a ser influenciado pelas relações de poder do 

campo político que investem contra ele dominando-o, segregando-o e adestrando-o, sendo esses 

mecanismos falhos e perigosos, conforme Foucault discute em Vigiar e Punir (1987). Ele olha para a 

emergência do corpo enquanto objeto presente na história e para a ênfase posta nos gestos, nas 

maneiras.  
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Numa perspectiva arqueológica, Foucault integra o trabalho histórico a uma análise dos 

discursos considerando a materialidade da linguagem apresentada por eles. Para ele, as descobertas 

fisiognomônicas eram enunciados que corroboravam para que o discurso se constituísse uma memória 

discursiva dos corpos, diretamente ligada a uma rede de discursos, “trata-se, sobretudo, de reconstruir, 

a partir de rastos de linguagens, os dispositivos dos quais os textos não são senão uma das formas de 

existência material (...), de reconstruir práticas, de devolver vida aos gestos e carne aos corpos” 

(COURTINE, 2013, p.57). 

 Analisar discursos, a partir da ótica genealógica foucaultiana, é uma forma de retratar os 

olhares e os gestos para além das palavras, constituindo o saber como uma combinação de tudo aquilo 

que é visível e enunciável. Tais enunciados apresentados por essas fisiognomonias estabelecem uma 

relação semântica com a semiologia do corpo, ou seja, os indícios físicos tornam-se signos dos traços 

psicológicos. Para Foucault (apud COURTINE, 2013, p.80) não há “nenhuma história do corpo que 

não seja uma arqueologia dos discursos e uma genealogia dos olhares”. Assim sendo, buscamos 

recuperar os arquivos que representam discursos que provocaram o silenciamento não só das 

mulheres, mas também das pessoas com deficiência, apagando-as/excluindo-as, abafando suas vozes 

diante à sociedade e roubando-lhes a condição de sujeitos.  

 
2.1. O Corpo da Mulher  

 

Com base em Perrot (2007) é possível fazermos uma leitura dos discursos que, ao longo da 

história, constituíram e determinaram a posição-sujeito das mulheres. Sabemos que por muito tempo 

as mulheres foram colocadas em condições de inferioridade em relação aos homens, confinadas ao 

trabalho e cuidados domésticos e, por não possuírem os mesmos direitos, não tinham nem voz e nem 

vez e muito menos sobrenome, tornando-se, assim, invisíveis socialmente. Eram consideradas o “sexo 

frágil”, que quase sempre estava doente ou causava doenças.  

 
Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da 

ordem das coisas. É garantia de uma cidade tranquila. Sua aparição em grupo causa 

medo. […] Até mesmo o corpo das mulheres amedronta. É preferível que esteja 

coberto de véus. Os homens são indivíduos, pessoas, trazem sobrenomes que são 
transmitidos. Alguns são “grandes”, “grandes homens”. As mulheres não têm 

sobrenome, têm apenas nome (PERROT, 2007, p. 17). 

 

Sob a ótica foucaultiana, é possível olharmos para os discursos em torno das minorias como 

objeto de desejo e poder, que têm sua produção controlada, selecionada, organizada e redistribuída, 



50 

 

devido ao fato de conjurar poderes e perigos. No caso da história das mulheres, existe uma grande 

dificuldade na busca por documentos, fontes e vestígios históricos que possibilitem rememorar sua 

participação nas diversas civilizações, devido ao fato de, em muitos momentos, a presença do sujeito 

feminino ter sido apagada e seus arquivos destruídos. Porém, existem inúmeros discursos construídos 

em torno da imagem que os homens tinham das mulheres, nas quais ignora-se totalmente a opinião e 

a visão feminina, o que faz tomarmos por verdadeiro o fato de “no teatro da memória, as mulheres 

são uma leve sombra” (PERROT, 2007, p.22). Questionando, por inúmeras vezes, se a mulher seria 

um ser humano (semelhante ao homem) ou se estaria mais próxima dos animais irracionais. Conforme 

afirma Perrot: 

 
Há muito que as mulheres são as esquecidas, as sem-voz da História. O silêncio que 

as envolve é impressionante. Pesa primeiramente sobre o corpo, assimilado à função 

anônima e impessoal da reprodução. O corpo feminino, no entanto, é onipresente: no 
discurso dos poetas, dos médicos ou dos políticos; em imagens de toda natureza - 

quadros, esculturas, cartazes - que povoam as nossas cidades. Mas esse corpo 

exposto, encenado, continua opaco. Objeto do olhar e do desejo, fala-se dele. Mas ele 
se cala. As mulheres não falam, não devem falar dele. O pudor que encobre seus 

membros ou lhes cerra os lábios é a própria marca da feminilidade (PERROT, 2003, 

p.13). 

 

Com o decorrer dos anos, inúmeros discursos compuseram uma visão sobre as mulheres, 

cercados pelo “mito” do poder masculino sobre elas, pelos quais buscavam silenciá-las e subjetivá-

las como objeto desse poder. Ela era oprimida e humilhada frente a qualquer comportamento que 

causasse estranheza e fosse contrário às regras impostas pela sociedade da época. A mulher, portanto, 

não poderia exceder ao seu papel “insignificante” de dona de casa e a qualquer demonstração de uma 

posição aquém, de tentativa de administração financeira da casa, de resistência às diversas questões 

impostas pelo meio social em que vivia ou participação ativa nos espaços urbanos, era subjetivada 

como popular e rebelde (PERROT, 2007).  

Ocorria um grande controle sobre o corpo feminino, precisavam sempre ser discretas para que 

atendessem às conveniências da “boa sociedade”.  Havia uma certa censura sobre algumas partes do 

corpo da mulher, como por exemplo o peito, as pernas, os tornozelos e a cintura; e, os cabelos eram 

uma representação da feminilidade e deveriam estar disciplinados e cobertos com véu; os gestos, os 

olhares e a expressão das emoções precisavam ser moderados; erguer o tom de voz e cair no riso eram 

atitudes vedadas a uma mulher “decente”, que tinha de limitar-se apenas a um leve sorriso e ao choro, 

“pode - em certas ocasiões deve - deixar rolar as lágrimas, coisa proibida à virilidade, demonstrando, 
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assim, que é acessível ao sentimento e à dor, cujo "ministério", segundo Michelet (historiador francês 

do século XIX), lhe pertence” (PERROT, 2003, p.15).  

Até mesmo a vida íntima do corpo da mulher era objeto de dominação, a elas era negado sentir 

prazer e, caso isso ocorresse, consideravam a mulher como uma prostituta. A noite de núpcias 

destacava-se como um acontecimento em que o marido tomava posse da esposa e avaliava se ela 

estava cumprindo com seu papel, a partir da agilidade durante a penetração: “é preciso forçar as portas 

da virgindade como se invade uma cidadela fechada” (PERROT, 2003, p.16-17), fato que remeteu à 

ideia de muitas noites de núpcias assemelharem- se a estupros. As doenças consideradas “do espírito” 

subjetivavam as mulheres como nervosas, loucas, histéricas, seres que tinham ataques e algumas 

acabavam sendo internadas em clínicas psiquiátricas para que fossem curadas. Esses e outros 

tratamentos reforçam a construção de um pensamento fortemente marcado pela diferença entre os 

sexos, reafirmada por diversos discursos (médico, político e religioso). 

Perrot (2003) possibilita, por meio de seus estudos, um olhar direcionado às práticas de saber-

poder que revelam modos de ser e de agir das mulheres, através de meios descontínuos que abrangem 

a história do homem, do matrimônio, da maternidade e da sexualidade.  

Falamos, portanto, de um corpo feminino, aqui posto como corpo na história, que se difere do 

corpo masculino. O corpo das mulheres foi/é por muitas vezes dominado, subjugado, roubado e 

tomado por uma grande violência, que se repete em uma sociedade na qual a dominação masculina 

prevaleceu por muito tempo. Tal dominação é exercida frente às relações de poder arraigadas as 

diversas condições que produzem a discursivização do sujeito mulher, categorizando o ser homem 

como superior. Dessa forma, elas eram submissas ora ao poder patriarcal, ora ao poder religioso; 

poderes que determinaram, por muito, tempo os preceitos morais fundantes da sociedade e suas 

condições históricas e construíram discursos de assujeitamento, de controle dos corpos e de salvação 

das almas. Esse dispositivo religioso, de modo singular, age com grande força na disciplinarização 

dos sujeitos. 

Diante de tais relações de poder, escrever a despeito das mulheres é irromper com um 

silenciamento imposto durante anos. Ao olharmos para esta construção histórica vemos que, ao longo 

do tempo, diversas práticas discursivas as subjetivaram socialmente, como seres inferiores, 

subjugados. Atualmente, porém, as pesquisas tentam retratar as lutas vividas por esses sujeitos, por 

meio de um resgate de suas memórias. Vozes que retratam histórias de dores e alegrias, de muito 

sangue e pouca glória, de sujeitos que sempre foram apagados ou colocados em segundo plano por 
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uma história primeira advinda de um sistema patriarcal, colocando o homem viril e autoritário como 

centro, portador de uma verdade incontestável.  

A relação das mulheres com o poder, segundo Perrot (1988), estabelece-se também através de 

um jogo de palavras, no qual a palavra quando está no singular volta-se para a política e refere-se à 

figura central do Estado, em sua maioria, masculina.  No plural, faz alusão às “influências” difusas e 

periféricas, ocupadas pelas mulheres. Assim, sem serem detentoras de o poder, elas possuem poderes, 

e, é por meio desses poderes que elas, atualmente, modulam os discursos do Gênesis, da Eva sedutora, 

da mulher como origem do mal, das forças sombrias e noturnas; e passam a ocupar uma posição basilar 

não somente na estrutura familiar, mas também em todas as esferas sociais, alcançando uma posição-

sujeito outrora nunca exercida, como uma verdadeira força civilizadora que atua para que discursos 

opressores sejam banidos do meio social. 

No que diz respeito à representação do sexo feminino, de Aristóteles a Freud, foi 

discursivizado como um corpo defeituoso, sobre o qual recaiu a fraqueza da natureza, uma anatomia 

que deu errado. Freud, afirmava que o sangue da mulher marca a sua impureza, ela carrega consigo 

uma “inveja do pênis”, é um ser “esburacado” (PERROT, 2007, p.63), determinado à passividade. 

Aristóteles descrevia a mulher como uma espécie de homem inacabado, uma forma “malcozida” 

(PERROT, 2007, p.63), um corpo que não chegou à sua completude. Para ele, as mulheres eram: 

 
[...] machos defeituosos ou monstruosos, seres nos quais a genitália (designada para 

ser do lado exterior do corpo), por falta de calor ou de força, falhou na extrusão. Com 

sua natureza mais fria e mais fraca, e sua genitália contida internamente, as mulheres 
eram essencialmente equipadas para a criação de filhos, não para uma vida racional 

e ativa dentro do fórum cívico. As mulheres eram criaturas privadas, os homens eram 

públicos (PORTER, 1992, p.316). 

 

A partir desta anatomia dos corpos, designou-se as diferenças hierárquicas na sociedade e a 

importância atribuída às mulheres distancia-se da conferida aos homens. Assim, ao longo dos tempos, 

as mulheres foram estereotipadas conforme suas ações, suas roupas, seu modo de ser e pensar, 

designam-se: as santas (puras), ditas virgens, que têm como modelo de proteção a Virgem Maria, 

sinônimo de plenitude e perfeição; Maria Madalena, por sua vez, remete à ideia da prostituta 

condenada ao apedrejamento por sua conduta, frente a uma sociedade conservadora; as mulheres 

bonitas e inteligentes, que demonstravam algum comportamento capaz de ameaçar a 

organização/ordem da igreja, eram as consideradas como feiticeiras e vistas como aquelas que faziam 

pacto com o demônio devido à sua forma de desafiar os soberanos da época; as histéricas eram aquelas 
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consideradas doentes, que apresentavam problemas uterinos e, por este motivo, deveriam ser curadas, 

silenciadas pelo intermédio de medicamentos e acompanhamentos, remetendo à ideia do corpo outrora 

fechado que passa a ser marcado pelo sangramento. 

 
As mulheres se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, do humano e do 
animal. São uma ameaça potencial para a vida harmoniosa da coletividade. Como 
mantê-las afastadas? As mulheres não são apenas diferentes: modelagem inacabada, 
homem incompleto, falta-lhes alguma coisa, são defeituosas. A frieza da mulher se 
opõe ao calor do homem. Ela é noturna, ele é solar. Ela é passiva e ele ativo 
(PERROT, 2007, p.23). 

 

Podemos perceber que os discursos tomados como “verdade” constituíram um corpo feminino, 

com inúmeros defeitos, comparando-o diretamente ao corpo/sexo masculino, sendo este determinado 

como superior, ativo, humano, um ser completo e que se aproxima da perfeição. Ao longo do século 

XIX, discutiu-se até mesmo se a mulher era provida de alguma inteligência, negligenciando-a e 

afirmando que o tamanho de seu cérebro seria inferior ao dos homens e, por isso, elas aproximavam-

se à irracionalidade dos animais. Seria então, nessa época, uma mulher capaz de escrever um livro 

descrevendo sua própria história? Estariam elas (as mulheres) autorizadas a falar desse lugar? Esses 

questionamentos nos provocam a refletirmos sobre as inúmeras barreiras que Keller irrompeu para 

alcançar o status de sujeito-mulher-escrita-conferencista e, assim, adentrar a lugares, outrora, 

interditados às mulheres, quiçá às mulheres deficientes. 

A própria educação das mulheres era projetada em torno dos homens, tanto que, no Iluminismo 

perdurou a ideia de como instruir as mulheres de como servi-los e agradá-los, mas, atualmente, 

podemos afirmar que “as mulheres entraram no mundo dos homens” (PERROT, 2007, p.88). Essa 

ideia vem desde a Revolução Industrial, em que as mulheres deixam de ser somente donas de casa 

(que tinham como único objetivo cozinhar, limpar, lavar, passar e procriar) e vão às ruas para lutarem 

por seus direitos. Elas deixam de ser úteis apenas no berço familiar e passam a ser úteis também ao 

Estado. Aquelas que conseguiram engajar-se em algum movimento social foram à luta por uma 

sociedade mais justa, contra todo e qualquer tipo de discriminação de ordem social, econômica, 

política ou cultural. Essas inquietações refletiram também nas lutas dos movimentos feministas, 

momento em que a posição da mulher na sociedade era o assunto que permeava as discussões.  

No Brasil, foram esses movimentos que, em sua crescente luta, conquistaram às mulheres o 

direito de deixarem suas casas e ocuparem cargos que antes eram exercidos apenas pelos homens; o 

direito ao voto e à educação; a terem voz e vez em grupos políticos e a participarem ativamente da 
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política nacional. Mesmo com todo assujeitamento vivido ao longo dos tempos, podemos notar que a 

Revolução Industrial foi um acontecimento que possibilitou a insurreição de muitas mulheres e esse 

deslocamento, por qual passou a história das mulheres, permitiu que elas chegassem ao mundo do 

trabalho, à política, na área jurídica, no campo do saber e, não obstante, no mundo do poder (WITZEL, 

2011), ou seja, comportou o que podemos chamar de protagonismo feminino. 

 

2.2. O Corpo Deficiente 

 

Ao olharmos para o corpo visto como “completo”, enunciados como “corpo ideal”, 

“desejado”, “belo”, “forte”, “produtivo” podem ser discursivizados através da observação de seus 

signos. No entanto, um corpo deficiente que carrega consigo a(s) ausência(s) de membro(s) ou 

sentido(s), seria então este um corpo “incompleto”, “improdutivo”, “indesejável”? Durante anos, as 

pessoas que tinham alguma deficiência despertavam aos olhares uma certa curiosidade e foram, por 

um longo tempo, objetos de interesse, sobretudo, da medicina e da religião, cujos discursos 

subjetivavam o deficiente como sujeitos monstruosos, que causavam um estranhamento na sociedade, 

quando não, provocavam horror.  

Na Antiguidade, era uma prática social comum matar ou abandonar crianças que nasciam com 

alguma deformidade ou adultos que adquiriam alguma deficiência no decorrer da vida. Para algumas 

comunidades, as pessoas com deficiência eram vistas como seres malignos, carregados de pecados de 

seus antepassados; na Roma Antiga, quando a família tinha um filho que apresentava alguma 

anomalia, era reservado ao patriarca o direito de matá-lo; em Esparta, jogavam-nas em algum 

precipício; os atenienses prezavam por uma sociedade perfeita. No século XVII, foram expostos em 

feiras e circos para chamar a atenção da população às “curiosidades humanas” e, no século seguinte, 

apresentados em diversos palcos e festas como espetáculos, “fenômenos vivos” para divertir a 

população (FERNANDES, 2007).  

Esses “monstros” exerciam nada mais, nada menos que papéis de atores de uma teatralização 

realizada para uma cultura da diversão; uma exposição de tudo aquilo que era considerado bizarro. 

Não obstante, a promoção da deformidade foi além dos espetáculos, espalhando-se também por 

cartazes publicitários e anúncios publicados em almanaques populares, nos quais eram descritas as 

deformidades visíveis em seus corpos e de que forma esses seres alegrariam a população durante o 

espetáculo.  
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No dia 25 de dezembro de 1878, um certo Alfred Claessen, diretor de um circo além-
mar, solicita ao Chefe de Polícia de Paris autorização para exibir “uma moça- macaco 

(microcephalus) da Albânia”. [...] Passados alguns anos, pedido idêntico chega à 

mesma autoridade. Quem faz desta vez o pedido é um italiano, que solicita no dia 7 
de abril de 1883 permissão para “exibir em uma das praças de vossa cidade e [ou] em 

uma barraca ou [em um] salão, um fenômeno dos mais extraordinários. Trata-se de 

duas crianças unidas ao mesmo tronco. Têm cinco anos de idade e estão vivas, e 

possuem duas cabeças, quatro braços e um único tronco, e duas pernas. [...] Nesse 
mesmo ano, 1884, enfim, Sir Frederick Treves, cirurgião no Hospital de Londres, 

arrisca-se a entrar no cenário esverdeado de poeira e detritos de uma antiga mercearia 

situada em Mile End Road. Ali percebe, pela primeira vez, “o mais repulsivo 
espécime humano” que jamais havia contemplado: John Merrick, “o homem-

elefante”. Deste modo, na virada da década de 1880, procura-se exibir uma criança 

microcéfala entre macacos e leões do Atlas; uma pai peregrina pela Europa nas feiras 
ganhando dinheiro com o espetáculo de sua monstruosa progênie: um indivíduo de 

queixo deformado se põe a cantar, para distrair o público sonolento de uma austera 

província (COURTINE, 2011, p.253-254). 

 

Esses e outros “tipos de monstros” aguçavam a curiosidade de muitos, que iam às feiras para 

comprovar a exibição de grandes bizarrices do corpo humano, aqueles que eram tidos como 

“fenômenos vivos, deformações humanas ou animais vivos das barracas”. Assim, “nos confins de uma 

antropologia ingênua, de uma feira de órgãos e de um museu dos horrores, o espetáculo dos monstros 

rendia muito dinheiro” (COURTINE, 2011, p.255-256).  

Nas imagens abaixo, vemos outros exemplos de pessoas que por possuírem alguma 

anormalidade, fisicamente falando, deixam de ser vistas segundo o seu sexo, sua idade ou sua raça e 

passam a serem expostas para que os corpos “fora do padrão social” fossem vistos e ridicularizados 

diante da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Sarah Baartman: sul-africana que virou 

atração de circo. 

Fonte: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/0

1/160110_mulher_circo_africa_lab>. 

Figura 3: Ella Harper “A mulher camelo”.  

Fonte: 
<https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-

pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-

circos-do-passado>.  

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
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Essas pessoas tornaram-se matéria-prima dos olhares e o teatro da monstruosidade constituiu-

se como um cenário em que o espectador levava uma espécie de choque perceptivo ao se deparar face 

a face com esses seres extremamente anormais. Sendo assim:  

 
a história dos monstros é, portanto, não só aquela dos olhares postos sobre eles: a dos 

dispositivos materiais que inscreviam os corpos monstruosos em um regime 

particular de visibilidade, a história também dos sinais e das ficções que os 
representavam, mas também a das emoções sentidas à vista dessas deformidades 

humanas. Levantar a questão de uma história do olhar diante desta última deixa 

entrever uma mutação essencial das sensibilidades diante do espetáculo do corpo no 

decorrer do século XX (COURTINE, 2011, p.256).  

 

Em Os Anormais (2001), Foucault parte de uma “arqueologia da anomalia” que retrata um 

grande “poder de normalização” dos corpos que se distancia do poder que reprime e exclui esses seres, 

deslocando-se das esferas da Medicina, das Ciências Naturais, do Direito e das instituições curativas, 

educativas e penais e constituindo-se como um problema jurídico. 

Figura 6: Lazarus e Joannes 

Baptista- irmãos siameses (Séc. 

XVII).  

Fonte:  

<https://www.amambainoticias.co

m.br/geral/sete-pessoas-com-

deficiencia-que-eram-expostas-

nos-circos-do-passado>. 

Figura 7: Myrtle 
Corbin- estrela circense 

conhecida por ter quatro 

pernas. 

Fonte: 

<https://www.amambain

oticias.com.br/geral/sete

-pessoas-com-

deficiencia-que-eram-

expostas-nos-circos-do-

passado>. 

 

Figura 5: Jojo- sofria de uma 

doença chamada hipertricose.  

Fonte: 
<https://www.amambainoticias.com.

br/geral/sete-pessoas-com-
deficiencia-que-eram-expostas-nos-

circos-do-passado>. 

https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
https://www.amambainoticias.com.br/geral/sete-pessoas-com-deficiencia-que-eram-expostas-nos-circos-do-passado
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Creio ser possível dizer, para situar esta espécie de arqueologia da anomalia, que o 

anormal do século XIX é o descendente de três indivíduos, que são o monstro, o 
incorrigível e o masturbador. O indivíduo anormal do século XIX vai ficar marcado 

– e muito tardiamente na prática medicinal, na prática judiciária, no saber como nas 

instituições que vão circuncidá-lo – por esta espécie de monstruosidade tornada cada 
vez mais apagada e diáfana, por esta incorrigibilidade retificável e cada vez melhor 

cercada por aparelhos de retificação (FOUCAULT, 2001, p.55). 

 

O lugar singular que os “monstros” ocupavam entre os “anormais” foi visto por Foucault 

através da identificação de um dispositivo que atravessa e religa as manifestações do anormal, através 

das transformações históricas que se constituíram na “normalização dos anormais”. Ele trata a 

exposição desses sujeitos como uma pedagogia de massa que constitui espaços de espetáculos e tem 

nas anormalidades do corpo humano sua matéria-prima para uma indústria da diversão, esta difere-se 

de um espaço panóptico e de vigilância do Estado. A exibição desses seres considerados “monstros 

humanos” desaparece após a Segunda Guerra Mundial, momento em que o espectador olha para a 

monstruosidade como algo humano e consegue perceber que há um semelhante diante da deformidade 

do corpo. Os espetáculos foram fechando e “os monstros” passam a não dar mais lucros em feiras, 

parques e circos, ocupando um outro lugar: o campo cinematográfico. 

E os sujeitos surdos, como eram vistos pela sociedade? 

A surdez também existe desde os primórdios, sendo tão antiga quanto a humanidade, passando 

por diversos momentos históricos e sendo tecida por diferentes discursos, políticos e religiosos. Por 

muitas vezes, os surdos não foram reconhecidos como seres humanos, eram segregados e 

desrespeitados por toda uma sociedade, devido à falta de audição ter sido comparada à ausência de 

inteligência e capacidade intelectual. 

 
Por muito tempo, os Surdos foram vítimas de uma concepção equivocada que 

vinculava a surdez com a falta de inteligência, levando-os a serem marginalizados, a 

partir da crença hegemônica de que, como não poderiam falar, não desenvolveriam 

linguagem, não poderiam pensar e, portanto, não existiriam possibilidades de 
aprendizagem formal (FERNANDES, 2007, p.28). 

 

Esses discursos fizeram com que os surdos fossem marginalizados e privados de todo e 

qualquer tipo de instrução, leitura ou escrita, sendo considerados por alguns povos como um castigo 

dos deuses. Em outras civilizações, como a Greca e a Romana, os surdos eram escravizados ou mortos, 

vítimas de um discurso opressor que entendia que na ausência da audição era impossível atribuir-lhes 

qualquer ensinamento “relegando-os à condição de não humanos, tal qual os escravos e as mulheres, 
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à época” (FERNANDES, 2007, p.29). Privar os surdos de participarem ativamente da sociedade foi 

uma forma encontrada pelos poderosos políticos. Para a igreja, os discursos eram em torno da 

segregação do sujeito, atestando com afirmações bíblicas que somente pela voz é que as pessoas eram 

ouvidas por Deus, sendo, portanto, os surdos sujeitos sem voz e sem vez nas igrejas, impossibilitados 

até de receberem a comunhão, bem como, de participarem de qualquer evento realizado pelas 

instituições religiosas. Os trechos abaixo reafirmam tais práticas de religiosas: 

 
O Senhor deu-me uma língua erudita, para eu saber sustentar com a palavra o que 

está cansado; ele [sic] me chama pela manhã, pela manhã chama aos meus ouvidos, 

para que eu o ouça como a um mestre (Isaías, 50:4). 
 

E trouxeram-lhe um surdo-mudo, e suplicavam-lhe que lhe impusessem a mão. (...). 

E, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro, e disse-lhe: Epheta, que quer dizer, 

“abra-te”. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da 
língua, e falava claramente (Marcos, 7:32-35). 

 

Estava expelindo um demônio, o qual era mudo. E depois de ter expelido o demônio, 
o mudo falou, e as multidões ficaram maravilhadas (Lucas, 11:14). 

 

 Os surdos sempre foram subjugados e inferiorizados, historicamente, pois não possuíam a 

linguagem oral e nem a auditiva. Alguns eram vistos como seres que possuíam uma “doença 

contagiosa”, outros como “coitadinhos”, além de muitos outros estereótipos que eram atribuídos a 

eles, os discursos em torno da medicalização da deficiência sempre foram fortemente disseminados 

na sociedade, legitimando uma normativa ouvinte em busca da reabilitação dos sujeitos surdos. Ou 

seja, sempre houve um cuidado paternalista, uma vigilância e controle desses corpos “defeituosos”, a 

terminologia ‘surdo-mudo’ provavelmente é a mais antiga denominação dada aos sujeitos surdos. A 

insistência na “normalização” dos corpos era vista como necessária para que fossem aceitos na 

sociedade. Com a evolução das pesquisas na área médica, a surdez passou a ser categorizada em graus 

e os surdos como ‘doentes’ e ‘deficientes’.  

A prática escolar era vista como uma forma de disciplinarização dos surdos, espaço de controle 

e punição daqueles que não obedeciam às práticas ouvintistas20 impostas e gesticulavam às escondidas 

para se comunicar, sendo chamados até mesmo de macacos. Assim, esses sujeitos não tinham lugar 

na sociedade, sendo inferiorizados por terem uma “doença incurável” (STROBEL, 2006). No que 

                                                
20 São práticas ouvintistas as formas como os ouvintes a partir do jogo das relações de poder representam a surdez; um 

conjunto de representações dos ouvintes que obrigam os sujeitos surdos a adotarem posições como se fossem ouvintes. 
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tange à aprendizagem dos surdos, somente ao final da Idade Média, após discursos de filósofos e 

pensadores, admitiu-se a possibilidade de os sujeitos surdos serem ensinados por meio de métodos 

pedagógicos, para que pudessem adquirir conhecimentos e interagir com o mundo ouvinte, eram 

ensinados a falar e obrigados a compreender a língua falada.  

Desde os primórdios até a atualidade, inúmeros discursos foram construídos em torno do 

“corpo surdo”. Algumas concepções clínico-patológicas abordavam práticas de reabilitação e “cura” 

da surdez através de recursos como: treinamento de fala e audição, adaptação precoce de aparelhos de 

amplificação sonora individuais, intervenções cirúrgicas como o Implante Coclear21 etc. com o 

objetivo de “integrar” a pessoa surda, através da “normatização” da fala, em um mundo projetado para 

pessoas ouvintes. Já os discursos de ordem sócio-antropológica consideram a surdez como uma 

diferença a ser respeitada e não como uma deficiência a ser tratada. Considerando o povo surdo 

enquanto minoria linguística e respeitando o direito à língua e a uma cultura própria (STROBEL, 

2006).  

Atualmente, os sujeitos surdos participam politicamente da sociedade por meio de movimentos 

sociais que têm como principal objetivo o reconhecimento linguístico e a valorização de sua cultura, 

numa intensa resistência às práticas ouvintistas que lhes são impostas. Assim, eles se tornam 

protagonistas de uma história que rompe com os discursos segregativos e excludentes, e reproduzem 

vontades de verdade de sujeitos que querem ser vistos e tratados socialmente de forma igualitária. 

 No que diz respeito aos sujeitos cegos ou com deficiência visual, encontramos uma trajetória 

marcada historicamente por diferentes momentos ao longo do tempo. Na antiguidade, algumas 

comunidades acreditavam que nascer cego ou desenvolver uma deficiência visual estava diretamente 

ligado ao fato de o sujeito estar possuído por espíritos malignos e, por isso, não poderia interagir 

socialmente. Em algumas sociedades primitivas acreditava-se que a deficiência era uma forma de 

castigo imposto pelos deuses, devido a algum pecado praticado por algum antepassado daquela 

pessoa. Na Idade Média, esses sujeitos estiveram sob um olhar de compaixão por considerarem que 

necessitavam de cuidados especiais, assim eram colocados em asilos e isolados de qualquer tipo de 

prática social, não tinham o direito de trabalhar e nem de estudar, sendo totalmente segregados 

(PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 

                                                
21 Dispositivo eletrônico para pessoas que têm perda auditiva de grau severo a profundo. Ele tem a função de substituir de 

forma parcial as células danificadas da cóclea e atua como um transformador de sons em estímulos elétricos enviando-os 

diretamente ao nervo auditivo. 
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 Diferentes discursos circulavam entre os diferentes povos a respeito da pessoa cega: para os 

hebreus eram oriundos de demônios, seres impuros; na Grécia, eram deixados perecer na miséria até 

a morte; em Roma, eram eliminados ou viviam numa total penúria pedindo esmolas, os meninos 

tornavam-se escravos e as meninas prostitutas; no Reino Unido, os cegos eram mendigos e viviam a 

base de caridade; na cultura judaica, acreditava-se que a cegueira era decorrente de algum pecado que 

precisava ser curado, conforme o que fora questionado pelos discípulos de Jesus, disposto no 

Evangelho de São João (9:2,3): “Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? (cego 

de nascença) Jesus respondeu: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim para que se manifestasse 

nele a glória de Deus.”, posteriormente, os cegos ficaram sob a tutela da igreja; e, na China, os cegos 

ganhavam a vida através da música (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 

 Entre os séculos XV e XVI, a partir de uma visão patológica da deficiência visual, buscou-se 

uma compreensão do funcionamento do olho e do cérebro e, consequentemente, surgem as primeiras 

preocupações com a parte educacional desses sujeitos. Em 1784, foi inaugurada a primeira escola para 

cegos no mundo, o Instituto Real dos Jovens Cegos22, em Paris, fundado por Valentin Hauy23 (pioneiro 

a se interessar pela integração e educação das pessoas cegas), que adaptou para linhas em alto relevo 

os caracteres comuns utilizados na escrita, porém, somente após a criação do sistema Braille24, em 

1825, por Louis Braille25, é que a alfabetização daqueles que não enxergavam se tornou possível. Este 

tornou-se o melhor sistema para leitura e escrita para cegos em todo o mundo. Com o passar dos anos, 

leis foram criadas para que cegos ou deficientes visuais tivessem o direito de estudar e trabalhar. Aos 

                                                
22 Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris (Instituto dos meninos cegos de Paris), fundado por Valentin Hauy, em 

1784. 

 
23 Um dos primeiros a criar um programa para ensinar cegos a ler, por meio de gravações em alto-relevo de letras grandes, 

em papel grosso. 
 
24 Constitui-se como um sistema eficaz que tornou a palavra escrita disponível a milhares de deficientes visuais. O método 

simples e engenhoso elaborado por Braille é lido da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada célula 

braile permite 63 combinações de pontos. Assim, podem-se designar combinações de pontos para todas as letras e para a 

pontuação da maioria dos alfabetos. Vários idiomas usam uma forma abreviada de braile, na qual certas células são usadas 

no lugar de combinações de letras ou de palavras frequentemente usadas. Dependendo da prática da pessoa, ela consegue 

atingir a leitura de até 200 palavras por minuto. 
 
25 Louis Braille (1809- 1852) nasceu na França em uma cidade próxima a Paris. Seu pai foi um fabricante de arreios e 

selas e foi na oficina de seu pai que, ao brincar, Louis feriu seu olho esquerdo ocorrendo da infecção se alastrar para seu 

olho direito, causando-lhe cegueira total. Aluno bolsista do Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris, aprendeu com 

Charles Barbier um sistema de comunicação chamado de escrita noturna, em 1821, quando tinha apenas 12 anos de idade. 

Em 1924, terminou o código por ele simplificado, desenvolvendo um método muito mais eficiente e simples, com apenas 

seis pontos, publicando-o em 1929. 
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poucos, percebe-se que a sociedade tenta adaptar-se para que esses sujeitos tenham uma vida digna e 

acessível. 

Por sua vez, os sujeitos surdocegos são indivíduos que têm perda substancial da visão e da 

audição e como consequência têm a privação de sentidos extremamente importantes a qualquer ser 

humano. A surdocegueira não é apenas a soma de duas deficiências, mas se caracteriza como uma 

deficiência específica com necessidades pessoais e educacionais completamente diferenciadas, tais 

como: acesso à máquina braile, instrutor de língua de sinais, guia-intérprete em sala de aula, material 

adaptado no Sistema Braile ou ampliado em alto relevo, objetos e formas necessárias para sua 

comunicação, adaptação curricular, tempo adicional em suas atividades escolares, participação em 

sala de apoio especializado e/ou sala de recursos para que, assim, possam participar ativamente não 

apenas do ambiente escolar, mas da sociedade. Para muitos surdocegos e pesquisadores do assunto, 

Keller tornou-se uma referência na área, devido à sua história com a professora Anne Sullivan 

(entendida como história de superação)26. 

O trajeto histórico das pessoas com deficiência aponta para a forma como esses sujeitos foram 

interpretados, discursivizados, objetivados e subjetivados ao longo do tempo, vistos ora como seres 

monstruosos, anormais, bizarros, insanos e incapazes. São essas memórias que possibilitam tomarmos 

o sujeito Helen Keller como um corpo a ser decifrado. O corpo destaca-se, pelo viés da memória, 

então, como uma peça de grande importância nas lutas, nas batalhas, produzindo efeitos e contra-

efeitos, num intenso exercício do poder.  

Keller, já dissemos, não foi somente um corpo feminino subjugado, mas também um corpo 

deficiente; e pensar nesse sujeito mulher-surdocega permite olharmos esse corpo tomado como objeto 

do discurso, que passa por um processo de disciplinarização de um corpo selvagem a um corpo dócil, 

de um corpo dócil para útil e, assim, fazer dessa utilidade a ponte para tornar-se um corpo militante e 

mesmo em meio às barreiras encontradas por não ter audição e nem visão, reinventou-se, percorreu o 

mundo e inscreveu-se em discursos outrora interditados à sua posição-sujeito. 

  

                                                
26 Keller e Sullivan protagonizaram uma história entendida por muitos como uma história de “superação” e, por isso, as 

duas tornaram-se nomes de associações, escolas e outras instituições, em todo o mundo. 
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3. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Ao realizarmos uma pesquisa fundamentada nos Estudos Discursivos Foucaultianos, temos 

incorporado o seu objeto de estudo: o discurso; e, ao pensá-lo entendemos que determina quem pode 

ir ou ficar, o que é designado como verdade, o que é relevante e faz história ou o que simplesmente é 

apagado. Olhamos para o discurso como um conjunto de fatos linguísticos (e não linguísticos),  

enunciados produzidos em um determinado momento histórico, considerando a forte relação entre o 

que é dito/escrito e a História. 

Após termos apresentado o embasamento teórico da nossa pesquisa, pautado nas discussões 

arqueológicas e genealógicas de Michel Foucault e nos apontamentos históricos a respeito do corpo e 

das mulheres, apresentamos pontos importantes que ajudam a delimitar nossa análise. Esse caminho 

metodológico consiste em  “converter os indícios que libera o percurso do olhar sobre o corpo em 

signos pela enunciação de um discurso que atribui aos caracteres percebidos um estatuto significante, 

dotando-os de um sentido” (FOUCAULT, 2014, p.49), em consonância com uma reflexão 

arqueológica sobre a história das mulheres (PERROT, 2013), para significá-las como sujeitos ativos 

pertencentes a uma história que por muito tempo foi apagada, em paralelo e complementarmente à 

história dos sujeitos deficientes, até chegarmos a Keller.  

Nosso olhar e atenção sobre o corpus estarão fixos para as regularidades enunciativas e uma 

rede de memória ligadas ao discursivo, que pedem uma análise para além do nível linguístico, 

dispostas em sequências discursivas (SD) extraídas (i) do filme O Milagre de Anne Sullivan (1962) e 

da autobiografia de Keller A história da minha vida (2008). 

 

3.1. A constituição do corpus 

 

Os enunciados selecionados permitem que olhemos para os jogos de verdade em torno do 

sujeito Helen Keller, desde sua infância (tratada como fase de inutilidade) à sua vida adulta (tratada 

como fase de militância), por meio do interdiscurso e da memória que demonstram a vida de Keller 

em um mundo rodeado pelo silêncio e pela escuridão; a aquisição da linguagem por intermédio da 

professora Anne Sullivan; as influências mundiais de Keller através da sua história. 

As sequências discursivas constituem um corpus de produção e reprodução de subjetividades 

através da inserção do sujeito em redes de poderes, distribuídas nas seguintes seções: 

(i) Um mundo sem sons e imagens;  
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(ii) Os signos e as interpretações do mundo pelas mãos; 

(iii) O Mundo sendo influenciado por Keller. 

 

Em cada uma dessas seções, trataremos (i) do sujeito e da pluralidade de discursos tomados 

como verdadeiros, que determinam a sua condição e posição; (ii) das práticas discursivas ligadas a 

um dispositivo do poder; (iii) da produção da identidade de subjetividades. 

Assim, para retratarmos a fase que antecede a aquisição da linguagem, selecionamos 

enunciados que demonstram o olhar de três posições-sujeito distintas, ocupadas por três adultos 

homens que se colocam como autoridades diante da menina: um funcionário da fazenda, o irmão de 

Helen e o próprio pai. E, ocupando uma outra ordem, a mãe, que através da reatualização da memória 

da Virgem Imaculada, implora pela vida “normal” de sua filha.  

No segundo momento, temos as SDs que demonstram como ocorreu o processo de 

disciplinarização do sujeito, conduta, contraconduta, num embate entre poder e resistência e quais as 

atitudes tomadas pela professora para que Keller passasse pela docilidade-utilidade do corpo; e, no 

terceiro momento, enunciados que representam o input, o despertar da alma, a compreensão da relação 

entre o nome e o objeto (significante e significado) e o mundo. 

Finalizamos com a transformação do sujeito, sua influência nos meios social e político, sua 

reinvenção passando de um corpo útil a um corpo militante, garantindo sua inserção numa ordem do 

discurso que antes lhe era negada.  

3.1.1. Material de análise 

 

O título do filme – “ O milagre de Anne Sullivan” – deixa claro duas questões: a primeira com 

relação ao enunciado milagre, ou seja, trata-se de um feito que se inscreve na ordem do extraordinário, 

difícil de explicar pelas leis da natureza, atualizando, interdiscursivamente, sentidos religiosos, se 

considerar o “milagre” uma presença ativa de Deus na vida dos homens. A segunda com relação à 

referência à Anne Sullivan, e não à Helen Keller, o que deixa claro a enorme importância da professora 

para que sua aluna pudesse sair do isolamento imposto por sua deficiência. Disso se conclui, 

obviamente, que é impossível falar dos processos de subjetivação/objetivação de Keller sem 

considerar, de modo constitutivo, o sujeito Sullivan. 
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Sobre o enredo do filme, ele dá relevo, na década de 1960, a momentos cruciais na vida da 

criança surdocega que, por “milagre”, tornou-se uma importante escritora, jornalista, filósofa e 

ativista. A narrativa conta a descoberta da deficiência; as brigas familiares ocorridas devido ao 

comportamento agressivo de Keller; a chegada da professora Sullivan e o encontro com a sua mais 

nova e primeira aluna; além de retratar a relação entre Sullivan e Keller mediante os ensinamentos da 

professora construídos, chegando ao momento ápice: a descoberta da relação do significante “água” 

e seu significado. 

O drama biográfico de Gibson, dirigido por Arthur Penn, tem como personagens principais: a 

pequena Keller; a mãe Kate Keller; o pai capitão Keller; o irmão James Keller; e a professora Anne 

Sullivan. E como personagens secundários: a tia da família, senhora Ev; o médico que descobre a 

deficiência de Keller; o diretor do instituto Perkins; os funcionários da fazenda: cozinheira, filha da 

cozinheira e um serviçal (que acaba sendo como um porta-voz da família).  

A história se passa na fazenda da família em Ivy Green- Tuscumbia e é uma adaptação do livro 

The Story of my Life, de Helen Keller; e no documentário Helen Keller in her history unconquered, 

também de Gibson e Penn, lançado nos Estados Unidos em 1954, no qual a própria Keller participa 

aos 74 anos de idade. 

A história da minha vida (2008) trata-se de um relato contado por Helen Keller, originalmente 

lançado em 1903, no qual ela traz aos leitores, através de suas memórias, um pouco da sua história 

durante a infância e a vida adulta até o terceiro ano no Radcliffe College, onde cursou a faculdade de 

filosofia. Para essa pesquisa, utilizamos a edição comemorativa do 100º aniversário de publicação do 

livro, publicada nos Estados Unidos, em 2003. O volume contém cartas de Keller trocadas com seus 

amigos de infância e adolescência, formando uma crônica de seu progresso, incluindo comentários de 

John Macy (amigo de Keller que fora casado com Sullivan durante um tempo) e da professora 

Sullivan. 

A edição utilizada também apresenta recordações da autora com detalhes acerca de sua 

existência. Inclui um trecho de The world I live in e um trecho de Out of the dark, ensaio político 

escrito por Keller durante o seu tempo como socialista. Editado e prefaciado pelo estudioso James 

Berger27, constitui-se como uma edição restaurada do original, que traz aos leitores uma forma 

contemporânea de apresentar os documentos sobre a educação de Keller.  

                                                
27 Professor-adjunto de inglês na Universidade Hofstra, em Nova York. 
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Na parte I do livro, Keller examina sua vida e conta como se transformou em uma moça; na 

parte II, observamos o crescimento descrito em semanas e anos, por meio de uma seleção de suas 

cartas; na parte III, John Macy apresenta comentários sobre a personalidade, educação (abrangendo 

cartas escritas por Sullivan), fala e estilo literário de Keller. 

 

É a história de uma educação extraordinária, um documento mostrando como uma 

moça, excluída da linguagem e de significativo contato social por suas privações 
sensoriais, desenvolve a linguagem e, com ela, penetra nos mundos da identidade 

pessoal, da interação social, da compreensão ética e da mais ampla gama dos 

sentimentos humanos (MACY, 1903, apud KELLER, 2008, p. viii). 

 

Grosso modo, o gênero em questão caracteriza-se como um “pacto autobiográfico”, conceito 

adotado por Lejeune (2008) que em suas análises de produções autobiográficas francesas identificou 

uma verossimilhança nas obras. Segundo a sua concepção, esse pacto autobiográfico consiste no 

engajamento pessoal de quem está narrando sua própria história, possibilitando ao leitor absorver a 

expressão da personalidade do autor, em seu valor de verdade. Esse registro pode ser feito através de 

poemas, roteiros, diários, memórias que o narrador, ao estar no tempo presente, visita seu passado 

partilhando-o com o(s) leitor(es). 

Ao se colocar nesse pacto autobiográfico, Keller se enquadra em uma Genealogia da Ética, 

que permite ao sujeito, de forma individual, um governo que faz de si, das ações a ele autorizadas ou 

não e de sua conduta. Nessas notas de si o sujeito recupera verdades, poderes e saberes determinantes 

em sua subjetivação. Keller recupera o arquivo de memória de quando ainda não tinha adquirido uma 

linguagem, até a chegada de sua professora e os efeitos que esse acontecimento produziu em sua vida. 

O livro foi escrito por Keller na forma datilografada, de modo que enquanto escrevia ela não 

tinha a possibilidade de revisitar seu texto para corrigi-lo, “assim, ela compôs boa parte de sua história 

datilografando e construindo-a como um todo, apoiada na memória para guiá-la na junção dos 

episódios separados, que a srta. Sullivan lia para ela” (KELLER, 2008, p.261). Após finalizado, Keller 

revisou seu texto lendo-o em braile, discutindo questões e aceitando críticas de sua professora, seus 

amigos e seu editor.  

Sua autobiografia ficou conhecida como “a prova final de sua autonomia” (KELLER, 2008, 

p.262), através da qual ela construiu uma rede de memória em torno de acontecimentos de sua infância 

e vida adulta, alguns guardados em sua memória e outros contados pela professora Sullivan. A história 

da minha vida apareceu pela primeira vez no Ladies Home Journal (1902), como uma série de várias 

partes e foi recebida com aclamação universal e, no ano seguinte, foi publicado em forma de livro 
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(que se tornou um clássico da literatura americana), sendo o mais popular dos trabalhos de Keller, 

com numerosas edições publicadas ao longo dos anos e, atualmente, está disponível em mais de 50 

idiomas. 

 

3.2. Enunciados de/sobre Helen Keller  

 

Para melhor visualizarmos os enunciados selecionados nos dois corpus da nossa pesquisa, 

organizamos uma tabela que apresenta as vinte e oito Sequências Discursivas (SD’s), os diferentes 

enunciadores, os enunciados e os corpus. Conforme disposto abaixo: 

 

SEQUÊNCIA 

DISCURSIVA 

 

ENUNCIADOR ENUNCIADO CORPUS 

(SD1) 

 

Funcionário da fazenda 

 

Acho que ela está tentando falar!; 

agora está ficando maluca, comendo 

ela mesma! 

 

Filme 

(SD2) 

 

Irmão de Keller 

 

Minha meio-irmã é retardada. 

 

Filme 

(SD3) 

 

Irmão de Keller 

 

[...]quando a pequena selvagem matar 

alguém; eu não tinha ideia de que uma 

criança surda e muda pudesse ser tão 

violenta. 

 

Filme 

(SD4) 

 

Pai de Keller 

 

Como você pode disciplinar uma 

menina doente? 

 

Filme 

(SD5) 

 

Pai de Keller 

 

Não é seguro. Deve ter uma forma de 

contê-la. 

 

Filme 

(SD6) 

 

Irmão de Keller 

 

Um internato. Isso seria a melhor 

coisa. 

 

Filme 

(SD7) 

 

Pai de Keller 

 

Menina deprimida. Filme 

(SD8) 

 

Helen Keller 

 

Antes da vinda da minha professora, 

eu não sabia quem eu era. Vivia num 

não-mundo. 

 

Livro 

(SD9) 

 

Helen Keller 

 

Não tinha vontade nem intelecto. 

 

Livro 
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(SD10) 

 

Helen Keller 

 

[...] minha vida interior era um vazio 

sem passado, presente ou futuro, sem 

esperança ou expectativa. 

 

Livro 

(SD11) 

 

Helen Keller 

 

Recordo também através do toque, 

que eu tinha poder de associação [...]. 

Mas isso não era pensamento em 

qualquer sentido. 

 

Livro 

(SD12) 

 

Anne Sullivan 

 

É inteligente mas lhe falta 

mobilidade, ou alma, ou alguma 

coisa. 

 

Livro 

(SD13) 

 

Anne Sullivan 

 

Tem temperamento brusco e 

voluntarioso. 

 

Livro 

(SD14) 

 

Anne Sullivan 

 

O maior problema que terei de 

resolver é como discipliná-la e 

controlá-la. 

 

Livro 

(SD15) 

 

Anne Sullivan 

 

[...] seu espírito inquieto tateia a 

escuridão. Suas mãos não-educadas e 

insatisfeitas destroem. 

 

Livro 

(SD16) 

 

Anne Sullivan 

 

faça como meus dedos. Não se 

esqueça o que isso significa. 

 

Filme 

(SD17) 

 

Anne Sullivan 

 

Discipliná-la. Filme 

(SD18) 

 

Anne Sullivan 

 

As maneiras de Helen à mesa são 

chocantes. 

 

Livro 

(SD19) 

 

Anne Sullivan 

 

Ela me beliscou e eu a esbofeteei a 

cada vez que ela fazia isso. 

 

Livro 

(SD20) 

 

 

Anne Sullivan 

 

Forcei-a a sair da cadeira e a fiz 

pegar a colher. 

 

Livro 

(SD21) 

 

Anne Sullivan 

 

terminou o café da manhã 

pacificamente [...] as duas únicas 

coisas essenciais que eu posso ensiná-

la, obediência e amor. 

 

Livro 

(SD22) 

 

Anne Sullivan 

 

[...] um artigo estúpido sobre Helen. 

Que absurdo total dizer que Helen “já 

está falando fluentemente”. 

Livro 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SD23) 

 

Anne Sullivan 

 

Suponho que incluirmos seus gritos, 

exclamações inarticuladas, gemidos, 

resmungos e guinchos discordantes, 

com chutes ocasionais, na conversa 

dele, isso pode ser encarado como 

fluente – e até eloquente. 

 

Livro 

(SD24) 

 

Anne Sullivan 

 

Quase toda correspondência traz 

alguma declaração absurda. 

 

Livro 

(SD25) 

 

Anne Sullivan 

 

A verdade não é maravilhosa o 

suficiente para agradar os jornais; 

então eles a aumentam e inventam 

exageros ridículos. 

 

Livro 

(SD26) 

 

Helen Keller 

 

Uma poderosa força interior, mais 

forte que a persuasão de meus amigos, 

mais forte até do que os arrazoados do 

meu coração, impelira-me a 

experimentar minha força pelos 

padrões dos que vêem e ouvem. 

 

Livro 

(SD27) 

 

 

Helen Keller 

 

Conhecimento é poder. Livro 

(SD28) 

 

 

Helen Keller 

 

Assim, deixei o Egito e me defrontei 

com o Sinai [...]. O conhecimento é 

amor, luz e visão. 

 

Livro 
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4.  JOGOS DE VERDADE: DA INUTILIDADE À MILITÂNCIA  

 
Helen Keller está ao lado de César, Alexandre, Napoleão, Homero, Shakespeare e dos demais imortais (...) 

Ela será famosa daqui a mil anos como é agora (MARK TWAIN, 1903, apud KELLER, 2008). 

 

Abrimos nossa reflexão a respeito dos jogos de verdade com duas citações: 

Selecionar as crias dos cavalos e dos cães e deixar viver os filhos de velhos idiotas e 

doentes. Era preferível, tanto para a criança como para o Estado, promover a morte 

do bebê que a natureza tinha tornado inapta para a vida (Historiador 

desconhecido, apud GRIMBERG, 1989, p.6-7). (grifos nossos) 

Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se as 
cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas; matamos 

os fetos e os recém-nascidos monstruosos; se nascerem defeituosos e 

monstruosos afogamo-los, não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos 
as coisas inúteis das saudáveis (SENÊCA apud SILVA, 1986 p.129). (grifos 

nossos) 

 

Muitos discursos integram a rede de formulações que determinaram o extermínio dos 

deficientes, legitimando a ideia de que o mundo, o convívio social, seria apenas daqueles que 

apresentavam plenas condições físicas e mentais. A sedimentação de verdades em torno do 

apagamento desses seres inúteis visava à ordem e à normatização dos papéis sociais. Assim, o corpo 

deficiente/ monstruoso/ inútil opera como uma questão de poder, constituído historicamente, por sua 

loucura, como objeto de problematização. 

Partimos da premissa foucaultiana de que o discurso é também objeto de desejo e de poder, na 

medida em que sua produção é, em toda a sociedade, controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certos números de procedimentos que têm a função de conjurar poderes e perigos. 

Segundo Foucault, “o discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 

seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2014, p.46). 

 

É o discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide; ele veicula, ele próprio 
propulsa efeitos de poder. Afinal de contas, somos julgados, condenados, 

classificados, obrigados a tarefas, destinados a uma certa maneira de viver ou a uma 

certa maneira de morrer, em função de discursos verdadeiros, que trazem consigo 

efeitos específicos do poder (FOUCAULT, 2002, p.29). 

 

Ainda de acordo com esse autor (2012), a verdade, enquanto construção histórica, está 

relacionada aos enunciados pronunciados e considerados como verdadeiros, sob certos procedimentos 

que os permitem. Quem pode dizer o que será tomado como verdade? Quem pode determinar o que é 
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verdade sobre o outro? Esses questionamentos ajudam-nos a entender que a verdade não pode vir de 

qualquer pessoa e nem reverberada por qualquer sujeito, em qualquer lugar.  

Assim, a língua, o texto e a fala constituem-se como elementos linguísticos que contribuem 

para a existência material, encontrando-se exterior à língua e envolvendo aspectos sociais e 

ideológicos. Em sua etimologia, o discurso implica a palavra em movimento, ou seja, a linguagem 

posta em prática. 

A própria história nos mostra que o poder, durante muito tempo, pertencia apenas a 

determinados sujeitos, homens que buscavam incluir na sua “boa conduta” uma maneira de governar 

suas mulheres, suas crianças ou suas casas (REVEL, 2005). Somente a esses “bons” homens era 

permitido ditar as regras e determinar o que seria tomado como verdade na História, inserida num 

“jogo de verdade”, no qual esses sujeitos se constituem como a “voz do outro”. No período 

monárquico, por exemplo, as determinações vinham do rei, era ele quem ditava o modo de vida do 

seu povo, todo poder e controle da vida e da morte. Assim sendo, as resistências existem onde há 

poder, ou seja, nesses campos de relações de forças entre os sujeitos coexistem, primordialmente, 

pontos de resistências em funcionamento por toda rede de poder.  

Podemos compreender que o poder não se encontra fora do discurso, mas funciona através 

dele. 

 
O discurso não deve ser assumido como o conjunto das coisas que se diz, nem como 

a maneira de dizê-las. Ele está outro tanto no não dito, ou no sinalizado por gestos, 
atitudes, modos de ser, esquemas de comportamento, deslocamentos espaciais. O 

discurso é o conjunto das significações coercivas e constrangedoras que perpassam 

as relações sociais (FOUCAULT, 2009, p.123). 

 

O poder atua como um produtor, indutor e formador das coisas, do prazer e do saber; não 

obstante, um produtor do discurso e de verdade. Para Foucault (2012), “a verdade não existe fora do 

poder ou sem o poder [...] A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções 

e nele produz efeitos regulamentados de poder” (p.51-52).  

Ela é centrada no discurso científico e submetida às esferas econômicas e políticas, bem como, 

atua como objeto de difusão da educação e da informação, tendo sua extensão no corpo social limitada, 

rigorosamente, produzida sob um controle dominante que se dá por meio de aparelhos políticos e 

econômicos, tais como: universidade, Exército, escritura, meios de comunicação; ela gera debate 

político e confronto social, através das lutas “ideológicas” que estão inseridas. Temos dois lados, um 
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que estabelece as regras do direito que delimitam o poder; outro que determina os efeitos de verdade 

que esse poder produz e os reproduzem; ligando poder, direito e verdade. 

Falar de “verdade”, de acordo com Foucault (2012), vai além do que se pode entender por 

verdadeiro e falso; é preciso olhar ao entorno e saber que há um combate pelo estatuto da verdade e 

do papel econômico-político desempenhado. Ela tende a exercer sobre os discursos uma espécie de 

pressão, como um poder de correção (FOUCAULT, 2014).  

Ainda, de acordo com Foucault, está a verdade inserida em “um conjunto de procedimentos 

regulados para a produção, lei, repartição, circulação e funcionamento dos enunciados. A verdade está 

circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz 

e que a reproduzem” (FOUCAULT, 2012, p.54). 

Com base nos Estudos Discursivos Foucaultianos, conseguimos vislumbrar como deu- se a 

produção de “verdade” sobre o sujeito Helen Keller observando as condições sócio-históricas que 

produzem discurso, a fim de desenvolvermos uma análise com ênfase nesse efeito de poder que cria 

novas formas de sujeições do presente. Dessa forma, somos movidos, apreciados, qualificados e 

destinados por esse discurso verdadeiro que determina, através de efeitos de poder, nosso modo de 

viver, de pensar e de agir. Ao produzirmos “verdade”, reproduzimos riquezas (FOUCAULT, 2012). 

Nas linhas desta dissertação, buscamos deixar claro como se produziram novas verdades sobre o 

sujeito deficiente, desestabilizando as certezas que integram as redes de formulações das antigas 

verdades expressas no início desta seção, segundo as quais seriam melhor eliminar o corpo deficiente 

do convívio social. 

Assim, partimos da historicidade presente no funcionamento da linguagem que nos diz quem 

é, quem foi ou quem poderia ser o sujeito Helen Keller, considerando a relação que um enunciado 

estabelece com outros enunciados (ditos em outros lugares e em outros tempos) e que formatam a 

memória discursiva e o interdiscurso. Visto que o enunciado, na perspectiva de Michel Foucault, não 

corresponde a um ato de fala, a palavras, frases ou expressões, nem se apoia apenas em uma estrutura 

proposicional: trata-se da unidade mais elementar do discurso sem a qual, segundo Foucault (2016), 

a língua não existiria. Compreendemos suas especificidades, a intrínseca e constante relação entre 

poder e resistência, demonstradas a partir das tecnologias que incidem sobre seu corpo, seus gestos e 

atitudes, considerando as condições sócio-históricas e as práticas discursivas que emergem dos mais 

distintos meios sociais e enunciadores, ao longo dos tempos. 
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4.1. Um mundo sem sons e imagens 

 

“Nunca se pode concordar em rastejar, quando se sente ímpeto de voar” (KELLER, 2008, 

p.393). Essas palavras de Keller deixam claro, seu comportamento e desenvolvimento face às práticas 

históricas que não deixam brechas para os deficientes físicos ‘voarem”, impondo-lhes muito 

regularmente, condições de meros “rastejadores”.  

Após a doença que a deixou cega e surda aos 18 meses, ela parecia fadada a ter uma vida 

meramente instintiva, com comportamentos e reações confundidos como Oligofrenia, ou seja, déficit 

de inteligência do qual derivam os estereótipos e preconceitos atrelados às designações de 

“debilidade”, “imbecilidade” e “idiotia”. Para além da surdez e da cegueira, Keller agia, muitas vezes, 

de forma violenta e, porque não compreendia o mundo à sua volta, era vista como uma criança com 

retardo cognitivo o que ia ao encontro do retardo social.  

Destacamos, na sequência, enunciados verbais e verbo-visuais extraídos do Filme “O milagre 

de Anne Sullivan” que se referem ao entendimento de que Keller, antes da chegada da Anne Sullivan 

à fazenda da família, seria louca (débil, imbecil, idiota) e incapaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Helen Keller agredindo a filha de uma 
das funcionárias da fazenda. 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Helen Keller sendo controlada por sua 

mãe.  

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 
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Figura 10: Helen Keller sendo amparada por sua 

mãe. 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Helen Keller desorientada no meio de 

uma plantação na fazenda da família. 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

 

As quatro imagens conjugam verdades sobre quem era Helen Keller na sua infância, 

retomando os trajetos históricos que interpretavam os sujeitos cegos e/ou surdos como “imbecis”.  

Dito de outro modo, são exemplares que rememoram, pelo fio da memória discursiva, a produção de 

subjetividades que definiram o sujeito deficiente como sendo louco, na medida em que na tentativa 

de comunicação por gestos e/ou sons identificáveis, gritos etc – era “rejeitado”, “excluído”, interditado 

de entrar na ordem do discurso (FOUCAULT, 2014) dos sujeitos ditos normais.  

A regularidade presente nas imagens, em que o sujeito Helen Keller se destaca como um 

sujeito louco, vale retomarmos Foucault (1972), sobretudo algumas de suas reflexões sobre a loucura. 

Lembremo-nos que o filósofo – em sua História da Loucura – não cria um novo conceito acerca da 

“loucura”, mas se concentra em entender de que forma sua situação de exclusão foi produzida e como 

pode ser revertida, deixando de lado saberes patológicos e preocupando-se, prioritariamente, com a 

lógica de exclusão desses sujeitos do âmbito social.  

Ele não trata, necessariamente, do que é a loucura, mas fala da loucura, dos discursos 

construídos em determinadas épocas, de determinados momentos históricos e de um determinado 

saber, estabelecendo, entre as rupturas e continuidades da psiquiatria, uma história do presente. Para 

ele, a loucura só existe quando se tem um investimento de significações exteriores agindo sobre o 

corpo, investidas a partir de tecnologias de poder-saber. Ou seja, a loucura só existe em uma 

sociedade, devido às normas que a isolam e das formas de repulsam que a excluem (FOUCAULT, 

1972). 

As imagens destacadas (de 8 a 11) apresentam uma regularidade em que as atitudes de Keller 

e o seu corpo demonstram um comportamento que não condiz com uma criança dita “normal”. Na 
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Figura 8, ao tentar tomar a tesoura das mãos da filha de uma funcionária da fazenda, Keller 

acidentalmente cai por cima da menina. Seu comportamento é entendido como agressivo e violento, 

o qual precisa, imediatamente, ser controlado e sua mãe o faz tirando Keller de cima da menina, 

agarrando-lhe os braços e as mãos (Figura 9). Após os conflitos gerados pelo acontecimento da 

tesoura, a família discute sobre as providências necessárias para que Keller fosse – apenas - contida e 

tivesse seus gestos e seu corpo adestrados (conforme pensamento de seu pai). Ideia refutada pela mãe 

(Figura 10) que, em seguida, amparada/protege sua prole tomando-a carinhosamente em seus braços. 

E a Figura 11, uma das primeiras cenas do filme, retrata a menina Helen Keller caminhando 

desorientada no meio de uma plantação na fazenda da família e sua mãe caminhando apressadamente 

para alcançá-la.  

Em outras palavras, as imagens evidenciam um sujeito que parece não possuir contato com a 

realidade, ou melhor, ela parece criar a própria realidade e percepções (i) afetivas – ataques de fúria 

devendo ser contida pela mãe, mediante força; (ii) de espaços – vagar sem referência pela plantação 

da fazenda; (iii) de proteção – ao encontrar refúgio somente no colo de sua mãe. 

As práticas discursivas que constituem o sujeito deficiente como “louco” ficam ainda mais 

evidente no momento em que um funcionário enuncia: (SD1) acho que ela está tentando falar!; agora 

está ficando maluca, comendo ela mesma! Ou quando seu irmão é ainda mais direto: (SD2) Minha 

meio-irmã é retardada. Ambos não entendem o que Keller está fazendo, considerando suas atitudes 

sem lógica. Assim, “Maluca” e “retardada” estão investidos de sentidos que associam uma doença 

mental aos efeitos sintomáticos, especulativos, curiosos dos seus gestos.   

O funcionário da fazenda a considera “maluca” após a menina perceber que ele estava falando 

perto dela e, atirada pela percepção de algo se produzia/vibrava, decide tocar a boca e os olhos do 

funcionário; em seguida, num gesto comparativo ela toca sua própria boca e seus próprios olhos numa 

tentativa de entender as especificidades, os contornos e movimentos de seu próprio rosto. Foi o que 

bastou para que o funcionário não tivesse dúvidas: ela era maluca ao ponto de querer comer a própria 

mão.  

O irmão, por sua vez, ao presenciar as atitudes hostis de Keller e os conflitos familiares gerados 

por seu “mau” comportamento, a avalia como “retardada”, ou seja, para ele, ela não apresenta um 

desenvolvimento mental normal à sua idade; ou ainda, no sentido popular, era uma pessoa imbecil, 

idiota. Estava claro para o irmão, assim como para muitos outros sujeitos, que a condição de Keller 

era tal qual um ser “anormal” – no sentido foucaultiano do termo (FOUCAULT, 2001) -, pois devido 
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às suas deficiências e, sobretudo, suas tentativas de interagir, se manifestar, ela era discursivizada – 

objetivada e subjetivada - como atrasada perante os sujeitos tidos como “normais”. A verdade era 

clara: ela possuía um corpo inútil e incapaz (cognitivamente) de realizar qualquer tipo de interação 

com o mundo à sua volta. 

Essa conclusão ancora-se em uma rede de formulações construídas na relação inseparável entre 

poder e verdade, pois: 

 

[...] há efeitos de verdade que uma sociedade [...] produz a cada instante. Produz-se 
verdade. Essas produções de verdade não podem ser dissociadas do poder e dos 

mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos de poder tornam 

possíveis, induzem essas produções de verdades, e porque essas produções de 
verdade têm elas próprias efeitos de poder que nos unem, nos atam (FOUCAULT, 

2006, p. 229 apud WITZEL, 2012, p.229). 

 

As produções e sedimentações de verdades sobre Keller ficam ainda mais claras se atentarmos 

para os efeitos de sentido dos vocábulos “maluca” e “retardada”, tomando-os como um nó discursivo 

em uma rede de sinonímia. Ao buscarmos definições para a palavra “maluco”, encontramos no  

Dicionário Eletrônico Houaiss (2018) que esse termo refere-se: i) ao sujeito que sofre de distúrbios 

mentais, sendo considerado um doido, louco; ii) sujeito que procede como um alienado mental; iii) 

aquele que é dado a esquisitices, a extravagâncias, visto como esquisito; iv) pessoa que age 

levianamente, sem juízo ou seriedade, de forma inconsequente; v) aquele que se mostra fora dos 

padrões considerados normais, absurdo, extravagante. 

Ainda no sentido de definição, “retardado” significa: i) que se retardou; ii) que opera com 

retardamento; iii) que foi adiado, procrastinado; iv) que se move, age ou é feito vagarosamente; 

demorado, lento, vagaroso; v) diz-se do indivíduo cujo desenvolvimento mental está abaixo do 

normal, considerando-se sua idade cronológica (DICIONÁRIO ON-LINE MICHAELIS, 2018). 

Assim, ao enunciarem, o funcionário e o irmão valem-se de discursos outros derivados de poderes e 

saberes que produziram verdades sobre a anormalidade e são essas verdades que sujeitaram Keller 

quando era criança; ela, porque louca, não tinha escolha, pois de acordo com as verdades científicas, 

aquele que estivesse do lado da anormalidade não teria “escolha”, pois são pessoas que não possuem 

consciência de suas ações. 

A construção do sujeito louco é ainda reforçada na imagem (Figura 11) em que ela está 

vagando sem rumo pela plantação da fazenda. O que uma menina estaria fazendo naquele espaço, de 

braços abertos, movimentando-se de forma alienada? Pergunta que, provavelmente, faziam seus 
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familiares, concluindo, mais uma vez, que se tratava de um comportamento anormal, devendo ser 

segregado, isolado, tratado. Em sua História da loucura (1972), Foucault trata, de forma arqueológica, 

das produções de verdade sobre o sujeito louco e, ao fazê-lo, mostra que sobre esse sujeito impuseram-

se discursos e práticas estipulando lugares específicos (as estradas, as naus dos loucos), apartados dos 

demais sujeitos.  

A embarcação literária Nau dos Loucos teve sua inspiração em acontecimentos reais. A nau 

transportava todos aqueles que estavam à margem da sociedade: os leprosos (personagens principais 

dessa história); mas não somente eles, como também os enfermos mentais, os desabrigados, os 

bêbados, os desequilibrados, de uma cidade a outra, sem saber bem ao certo para onde ir. A ideia de 

levar a “carga insana” de uma cidade a outra pelo mar, consistia não apenas no significado de a água 

ser o caminho para a purificação/cura de todas as enfermidades, mas também como uma solução para 

que todos os considerados “insanos” fossem exilados do convívio social e mantidos o mais distante 

possível (FOUCAULT, 1972).  

 Com o desaparecimento da lepra, finda-se esse lado obscuro, que era uma espécie de 

“depósito” dos sujeitos que tinham a doença, e abre-se espaço para uma outra estrutura física destinada 

aos “loucos”. Assim, originaram-se os primeiros hospitais psiquiátricos, com vistas a atender todos 

aqueles que agiam de maneira diferente ao que era considerado “normal”. Trocou-se o personagem 

principal, porém a visão que se tinha com as naus permaneceu inalterável, por meio das práticas 

psiquiátricas, ou seja, dos dispositivos de saber e poder em torno da loucura e do louco. 

 Todavia, Foucault se questiona: “o que acontece dentro desse cenário?” Onde deve reinar “uma 

ordem que rodeia os corpos, os penetra, os trabalha, até chegar às ‘mórbidas fibras do cérebro’” 

(CASTRO, 2009, p.351). Por tal ordem se constrói os saberes médicos (a distribuição dos corpos, dos 

gestos, dos comportamentos e dos discursos) e a operação terapêutica (o poder primeiro que o saber). 

O asilo nada mais, nada menos, consolidava-se como um espaço em que se desempenhavam funções 

de vigilância, aspecto tático de ordem e força, dominação da força daquilo que era tomado como 

verdade. 

Nas práticas médicas dos tratamentos nos asilos e hospícios, instaura-se o choque, o uso de 

entorpecentes ou de medicamentos (demasiados), lobotomias, como soluções para controlar os corpos 

que, como o de Helen Keller, vagavam sem rumo e/ou comportavam-se “antissocialmente” (gritavam, 

não obedeciam às normas sociais etc).  
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Enquanto para toda uma sociedade “o louco” era considerado apenas por sua doença mental, 

Foucault afirmava: 

 

Se a loucura conduz todos a um estado de cegueira onde todos se perdem, o louco, 
pelo contrário, lembra a cada um sua verdade; na comédia em que todos enganam 

aos outros e iludem a si próprios, ele é a comédia em segundo grau, o engano do 

engano. Ele pronuncia em sua linguagem de parvo, que não se parece com a da razão, 
as palavras racionais que fazem a comédia desatar no cômico: ele diz o amor para os 

enamorados, a verdade da vida aos jovens, a medíocre realidade das coisas para os 

orgulhosos, os insolentes e os mentirosos (FOUCAULT, 1972, p.14). 

 

Voltemos à Figura 8, na qual a menina Keller parece estar agredindo a filha de uma 

funcionária. Ao testemunhar esse acontecimento, o irmão reitera os sentidos históricos que se 

tramaram em torno dos deficientes cegos e/ou surdos. Ele diz: (SD3) [...]quando a pequena selvagem 

matar alguém; eu não tinha ideia de que uma criança surda e muda pudesse ser tão violenta. Para 

todos que presenciaram a cena, com exceção da mãe, a atitude de Helen foi considerada um ataque 

selvagem à outra garota, um comportamento, insistimos, típico do sujeito louco.  

 Para avançarmos nas análises que apontam os processos de subjetivação de Keller, 

destacamos “pequena selvagem” e “violenta”, pensando esses enunciados na atualidade, na 

repetibilidade e na sua singularidade, considerando as relações interdiscursivas. Isso significa 

(re)estabelecer outros enunciados ligados “não apenas a situações que o provocam, e a consequências 

por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 

enunciados que o precedem e o seguem” (FOUCAULT, 2016, p.39).  

“Selvagem”, grosso modo, diz respeito i) àquele que vive nas selvas, longe dos aglomerados 

urbanos e de cuidados especiais; ii) ao sujeito que nasce ou se desenvolve de forma indisciplinada, 

sem controle e que ainda não foi domesticado (assim como um animal); iii) à pessoa que se enfurece 

facilmente (aqui mais uma vez compara-se a um animal furioso); iv) ao indivíduo intratável ou que 

tem algo de rude em sua personalidade e é grosseiro (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2008). Para além 

dessas formulações, ser selvagem, no dizer do irmão de Keller, rememora histórias de “crianças 

selvagens”. 

Tais crianças são aquelas que, desde muito cedo, foram expostas à falta de cuidados, não tendo 

qualquer experiência de comportamento humano e, o que é uma consequência, sendo privada de toda 

linguagem humana. As crianças num contexto desse fenômeno não passam por habilidades 

concernentes ao processo de enculturação, que tratam de ensinar normas e valores do meio em que 
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vive, ou seja, estão fadadas a viver sem uma língua, sem uma cultura e sem interação social. Essas 

crianças têm, portanto, grande dificuldade no processo de aquisição da linguagem humana, devido ao 

fato de viverem em situações de isolamento e o desenvolvimento da linguagem e de outras faculdades 

cognitivas estar atrelado a condições ambientais. Ao ser exposto a uma situação de privação, o ser 

humano encerra-se em um profundo retardo cognitivo e social, o que poderia ter acontecido com 

Helen Keller, caso ela permanecesse sem condições de adquirir a linguagem e fizesse valer os 

enunciados de seu irmão. 

Keller, ainda que não tivesse sido privada do convívio social (mesmo que encerrada em seu 

mundo sem sons e imagens), sua ausência de linguagem rememora narrativas que tornaram como 

tema de folclore e lendas, sobretudo vividas por crianças que foram criadas por animais. Citamos (i) 

Mowgli, o menino abandonado numa selva indiana que foi criado por uma alcateia; (ii) o mito original 

de Roma, no qual uma loba cuida e alimenta dois bebês humanos; (iii) Tarzan, que se cria em meio à 

selva, sempre rodeados de gorilas, assemelhando seu comportamento ao desses animais. Mowgli e 

Tarzan são exemplos de interações que se deram primeiramente com animais e, algum tempo depois, 

com humanos (BAIÃO DE LETRAS, 2018). 

Nos casos reais, registra-se a história de (i) Genie, uma garota de Los Angeles que viveu 

isolada de qualquer contato com humanos por um período de 13 anos, até ser encontrada no porão de 

sua casa em situações precárias. Após Genie passar por terapias de socialização e aprendizagem, 

adquiriu um vocabulário completo, porém sem a formulação de frases complexas e a conjugação do 

tempo passado; e seu caminhar foi semelhante ao de um coelho, através de pulinhos (KELLER, 2008). 

Outros exemplos reais de crianças consideradas selvagens são: (ii) Víctor de Aveyron, na França, que 

fora encontrado nu em um bosque da região francesa; (iii) Marcos Rodríguez Pantoja, na Espanha, 

considerado o menino que viveu com os lobos por cerca de 11 anos (sua história foi contada no filme 

“Entre Lobos”, 2010); e (iv) Kaspar Hauser, na Alemanha do século XIX, envolto numa história cheia 

de mistérios sobre seu abandono (retratado no filme “O enigma de Kaspar Hauser, 1974). A realidade 

dessas crianças não é só de abandono e abuso, mas também de privação da linguagem durante os 

primeiros e cruciais anos de suas vidas, caso que gera um atraso das habilidades que poderiam ser 

desenvolvidas, se estivessem sido expostas a esse processo no tempo adequado (IDEAFIXA, 2018).  

“Selvagem” é, portanto, um adjetivo relacionado diretamente aos animais, mas que se aplica a 

pessoa, quando se quer transmitir a ideia de alguém que apresenta um comportamento brutal, 

completamente diferente do que se espera para que alguém possa participar ativamente das interações 
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sociais. Para o Iluminismo europeu, por exemplo, a noção de crianças selvagens era especialmente 

evocativa. Tais crianças pareciam representar o ponto exato de transição entre a natureza e a 

civilização, e assim estimulavam uma enorme gama de especulações sobre quais qualidades humanas 

são inatas e quais são socializadas, e se a socialização é um processo enobrecedor ou corruptor 

(KELLER, 2008). 

Muito próximo semanticamente de “selvagem”, temos o enunciado eu não tinha ideia de que 

uma criança surda e muda pudesse ser tão violenta. O ato de violência é tão antigo quanto o homem 

e foi, desde os primórdios, instrumento de organização pensado para se obter o controle do meio e de 

seus semelhantes, ou seja, uma sobrevivência da civilização humana. Ao agir com violência, Keller 

também demonstra, por meio de seus gestos, uma autodefesa em favor de seus interesses: a busca pela 

interação com tudo aquilo que a rodeava, a busca pela sobrevivência. Diante de sua atitude, Keller 

passa ser objetivada não apenas como “violenta”, mas também por todos os outros significados que 

esse enunciado carrega: “a agitada”, “a impetuosa”, “a bruta”, “a veemente”.  

Vimos, portanto, que Keller era “maluca”, “retardada”, “selvagem” e “violenta”. A exemplo 

das legiões de sujeitos que apresentavam essas mesmas características, Keller não poderia conviver 

com os demais sujeitos normais; deveria ser segregada. Vejamos estes outros enunciados que 

concluem esta necessidade: 

 

 

 

 

  

 

Disciplinar uma menina doente (SD4) era uma missão, aos olhos do pai, impossível. Não se 

tratava apenas da doença física, da deficiência - ausência da audição e da visão - para ele a filha jamais 

gozaria de saúde mental, era um corpo débil, frágil, como aqueles que, historicamente, foram 

expelidos por apresentar algum risco à sociedade. Ao lado de Keller ninguém estava seguro, seus 

pensamentos eram incontroláveis, dado à emergência de se encontrar uma forma de contê-la (SD5). 

Aos poucos, seu caminho era traçado: seu corpo precisava ser controlado, segregado, tratado, 

transformado.  

(SD4) Como você pode disciplinar uma menina doente? 

 

(SD5) Não é seguro. Deve ter uma forma de contê-la. 

(SD6) Um internato. Isso seria a melhor coisa. 
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Ideia que se reforça quando o irmão sugere: Um internato. Isso seria a melhor coisa (SD6). 

Ao dizer isto, ele dá a solução para o problema, livrando-se de Keller e, consequentemente, de todos 

os conflitos gerados na família. Foucault (1972), ao tratar das práticas psiquiátricas, volta-se para os 

dispositivos de saber e poder em torno da loucura e do louco, focalizando, dentre muitos outros 

aspectos, as instituições - os asilos – como efeitos do poder, correspondendo às cenas de cura.   

Como vimos, esse espaço não passava da invenção de um lugar bonito onde se tinha os 

cuidados básicos de moradia, alimentação e higiene; um lugar inclusivo, mas que diariamente não 

condizia com a prática existente nesses lugares que operavam, reforçamos, sob uma forma totalmente 

excludente e segregadora, utilizando-se de vários métodos rigorosos para se obter o controle dos 

corpos. 

Ainda na mesma sequência discursiva, temos Isso seria a melhor coisa, que remete a uma 

conformidade ao modo como a garota seria tratada, caso fosse colocada no local sugerido. Mediante 

esse enunciado e a rede de sentidos que o enreda, temos a compreensão de que o irmão sugere que o 

pai se preocupe apenas com cuidados humanos para Keller, desconsiderando qualquer possibilidade 

de aprendizagem que ela pudesse ter. Uma visão que desconsiderava qualquer possibilidade de a 

garota conseguir interagir socialmente e influenciar os sujeitos à sua volta. Não obstante, o pai reforça: 

Menina deprimida (SD7). 

Mais uma vez acreditava-se que qualquer tentativa de ensiná-la seria tempo perdido. Ao 

enxergá-la como deprimida enfatiza que nada do que fosse feito faria com que ela melhorasse, suas 

atitudes continuariam insanas e agressivas. Tudo o que ela tocasse ficaria destruído. Seu destino era 

certo, seria para sempre aquela menina amarga, revoltada, sem algum sentimento bom, tendo o seu 

lugar no mundo já determinado: o internamento - que, segundo Foucault, era o espaço para "a 

eliminação espontânea dos a-sociais" (FOUCAULT, 1972, p.78).  

Com todas as evidências apontando para o seu internamento, Keller tinha naquela reunião 

familiar a sua vida determinada ao enclausuramento (FOUCAULT, 1987), não fosse a atitude de 

resistência da mãe frente às vontades de verdade que determinavam e subjugavam sua filha. 

Partindo da premissa foucaultiana de que a existência de um enunciado implica outros 

enunciados e que a ideia de memória é estabelecida pelo fato de que “um enunciado tem sempre 

margens para outros enunciados”, portanto, “não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não 

reatualize outros enunciados” (FOUCAULT, 2016, p.118-119), vale destacarmos a seguinte imagem:  
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Figura 12: Pietá, de Michelângelo (1499).  
Fonte: Wikipedia.  

 

Trata-se da famosa escultura de Michelângelo, a Pietá (Piedade), exposta na Basílica de São 

Pedro, no Vaticano. Ele retrata e recria o momento de sofrimento da Nossa Senhora, ao contemplar 

seu filho morto colocado no seu colo. A piedosa do pintor e escultor italiano, diferentemente de outras 

Pietás, é jovem e serena, de forma a revelar a imagem de uma mãe escolhida por Deus, que aceita o 

mistério do sofrimento de seu filho como uma verdade de um Ser superior, para a salvação da 

humanidade (WITZEL, 2011). 

Todavia, interessa-nos a questão da maternidade representada pela Virgem Imaculada que 

ampara seu filho. Um lugar de memória que compreende não apenas o estatuto de ser mulher, mas 

também, implica o estereótipo da mãe: a benigna e acolhedora, que está ao lado do filho independente 

das condições nas quais ele esteja. No caso da mãe de Keller, a pureza de ser mulher-mãe, que não se 

importa com a condição de “anormalidade” de sua filha, e apenas clama para que ela continue junto 

da família.  

Por tal pureza e amor, similar ao amor da co-redentora, temos no olhar da mãe de Keller, que 

clama por “misericordiosa”, um legado apreendido nos efeitos da memória do ser-mãe. Na Figura 10, 

ela segura a menina em seus braços para ampará-la de tudo o que estava sendo dito por seu marido e 

enteado. Atitude que remete a um ato de perfeito amor, recuperado, interdiscursivamente, na imagem 

materna da Pietá (consagrada também, pelos cristãos, como um símbolo de amor maternal). Porém, 

nessa comparativa há um deslocamento, não como Maria que acompanha seu filho até a morte, a 

conduta da Sra. Keller torna-se redentora da “salvação” de Keller que, a partir daquele momento, tem 
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sua história transformada por uma carta que traz à residência da família a professora Sullivan. A partir 

desse acontecimento, temos outra história, outras verdades construídas. 

Em suma, a história da primeira infância de Keller não se desvia dos acontecimentos que a 

definiram, mas alarga incessantemente esse campo. Ao agir como aqueles que apresentavam 

modificações de natureza patológica em suas faculdades mentais e ser objetivada/subjetivada como 

louca, Keller estava condenada a uma vida infame, interditada de participar ativamente da sociedade 

e das regularidades determinadas a um sujeito “normal”. Em outras palavras, no sentido que atribui 

Foucault, “o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua 

palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância” (FOUCAULT, 

2014, p.10).  

Assim, diante do gesto analítico realizado, indagamos: quem está autorizado a falar? a quem é 

permitido entrar na ordem do discurso? quem pode enunciar o que será tomado como discurso 

verdadeiro? que posição-sujeito ocupam a mulher, o louco e o deficiente em um sistema de exclusão? 

De acordo Foucault, existe em nossa sociedade procedimentos de exclusão, evidentemente, a 

interdição. “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode, e falar de tudo em 

qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 

2014, p.9).  

Segundo Revel, Foucault teve por objetivo “fazer história dos discursos que constituíam os 

loucos como objetos de saber, através de uma relação entre razão e desrazão que autoriza a primeira 

a produzir um discurso de saber sobre a segunda” (REVEL, 2005, p. 62). Ele nos impulsiona à 

compreensão de que existe um poder absoluto da não-loucura sobre a loucura, perceptíveis nos 

enunciados analisados. Para tanto, retomamos o disposto por Foucault (2014) sobre a “verdade”, em 

que afirma: 

 

E, contudo, é dela sem dúvida que menos se fala. Como se para nós a vontade de 
verdade e suas peripécias fossem mascaradas pela própria verdade em seu desenrolar 

necessário. E a razão disso é, talvez, esta: é que se o discurso verdadeiro não é mais, 

com efeito, desde os gregos, aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o 
poder, na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o que 

está em jogo, senão o desejo e o poder? O discurso verdadeiro, que a necessidade de 

sua forma liberta do desejo e libera do poder, não pode reconhecer a vontade de 

verdade que o atravessa; e a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante 
tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la (FOUCAULT, 

2014, p.19). 
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Dessa forma, recuperamos o arquivo que nos mostra que, por muito tempo, o direito de dizer 

o que seria tomado como “verdade” pertenceu apenas aos homens, assim, o funcionário, o irmão e o 

pai, três posições-sujeito homens, evidenciam e reiteram as vontades de verdade, que reguladas por 

uma mesma formação discursiva determinam/objetivam Keller como selvagem, insana, violenta, 

indefesa e incapaz. Por não fazer uso da linguagem utilizada por todos à sua volta ela tem, num 

primeiro momento (i) sua condição de “anormalidade” determinada socialmente, mediante a discursos 

de alteridade; (ii) a possibilidade de ter sua história transformada a partir do olhar redentor de sua 

mãe. 

 

4.2. Os signos e as interpretações do mundo pelas mãos 

 

Sabemos que uma atividade linguística – falar, ler, interpretar – é uma atividade simbólica, o 

que implica considerar que uma criança, quando aprende uma palavra, cria conceitos e é com esses 

conceitos que ela consegue categorizar, organizar e interpretar o mundo (FIORIN, 2005). Dizia 

Saussure quando trata da língua como pensamento organizado na matéria fônica: 

 

Psicologicamente, abstração feita de sua expressão por meio de palavras, nosso 

pensamento não passa de uma massa amorfa e indistinta. Filósofos e linguistas 

sempre concordaram em reconhecer que, sem o recurso dos signos, seríamos 

incapazes de distinguir duas ideias de modo claro e constante. Tomado em si, o 
pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente delimitado. Não 

existem ideias preestabelecidas, e nada é distinto antes do aparecimento da língua 

(1969, p. 130 apud FIORIN, 2005, p. 56). 

 

Isso significa que é a partir do nome, do funcionamento da língua, que a realidade passa a ter 

existência para os homens. É nisso que consiste os signos, uma forma de entender a realidade. “Só 

percebemos no mundo o que nossa língua nomeia” (FIORIN, 2005, p.55). Em outras palavras, sem a 

compreensão dos signos linguísticos que permeiam o mundo em que vivemos, seria impossível 

expressarmos nossos pensamentos de forma organizada, ou seja, sem a aquisição de uma língua os 

pensamentos são nebulosos e não há neles a expressão de ideias. 

As reflexões acerca da relação entre signo e apreensão/interpretação da realidade nos leva a 

considerar, para melhor compreendermos o mundo sem signos de Keller, às principais teorias de 

Aquisição da Linguagem, até porque, somente adquirindo linguagem, somente a partir dos signos      

“o homem cria universos de sentido. As línguas são nomenclaturas que se aplicam a uma realidade 
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pré-ordenada, mas são modos de interpretar o mundo. Por isso, estudar linguagem é a forma de 

entender a cultura, de compreender o homem em sua marcha sobre a Terra” (FIORIN, 2005, p.73). 

Sendo assim, mesmo que brevemente, destacamos as teorias formuladas por estudiosos da 

linguística, da filosofia e da psicologia cognitiva, sobre os processos que proporcionam à criança 

adquirir e desenvolver uma linguagem. Interessa-nos, neste momento, enterdermos minimamente a 

abordagem de cada uma dessas teorias, para que possamos compreender de que forma as práticas da 

professora Sullivan conduziram Keller à aquisição da linguagem e à construção do conhecimento. 

Para Noam Chomsky, linguista norte-americano considerado o pai da linguística gerativa, a 

língua caracteriza-se como algo inato, ou seja, a aquisição da língua por qualquer ser humano está em 

seu material genético e, portanto, desde seu nascimento uma criança já estaria apta a tal atividade. 

Chomsky destaca em seus estudos a competência e a criatividade como conceitos basilares de sua 

teoria gerativa transformacional, ou seja, para ele a linguagem não depende de estímulos. Isso significa 

que, segundo o argumento chomskyano (Lyons, 1974), toda criança tem disponível uma Gramática 

Universal que fica disposta em sua estrutura mental, aprendendo a falar por conseguir, de forma 

intuitiva, acionar os princípios dessa gramática ao ser exposta a uma comunidade linguística. 

A ideia de Chomsky refuta a teoria behaviorista, do psicólogo americano Skinner, que 

compreende a linguagem a partir de conceitos dispostos em uma disciplina conhecida como Análise 

Experimental do Comportamento, uma ciência que estuda o comportamento de um determinado 

organismo, considerando seu ambiente e suas relações, ou seja, as crianças são como tábula rasa e 

vão se formando através de suas experiências, num esquema de estímulo-resposta (SKINNER, 2003). 

Para ele, a linguagem pode ser compreendida como um tipo de comportamento verbal, ao qual 

elencam-se todos os tipos de comunicação vocais ou motoras, que independem do produto final, seja 

ele auditivo (fala, música, código morse), gráfico (escrita, partitura), sinestésico (Braile) ou de 

movimentação (gestos corporais, faciais, língua de sinais). O comportamento verbal é crucial para que 

exista uma prática verbal. 

De acordo com Steven Pinker, psicólogo e cientista cognitivista canadense, a espontaneidade 

que as crianças têm evidenciam o que elas trazem de linguístico antes mesmo de seu nascimento, ou 

seja, o inatismo da linguagem. Ele defende a ideia de que a criança já tem um aparelho cerebral 

“programado”, no qual já está contemplado todo o desenvolvimento da linguagem, mas que mesmo 

assim a criança precisa ser exposta a um contexto linguístico. Para ele, a criança consegue, sem 

precisar ser ensinada, falar algumas palavras inconscientemente, ao que denomina “instinto da 
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linguagem” (PINKER, 2002). Sua teoria conversa com a teoria chomskyana, ao afirmar que a 

linguagem é um fenômeno biológico, mas difere-se por acreditar que é um fenômeno decorrente de 

uma seleção natural. Pinker ainda trata que se essa aquisição não for desenvolvida até os seis anos de 

idade, sua linguagem pode ser comprometida. 

Jean Piaget (1996), por sua vez, refuta tanto a teoria behaviorista, quanto a teoria dos inatistas; 

em seu enfoque cognitivista, ele aborda que o conhecimento é resultado da interação do sujeito com 

o seu meio. A teoria piagetiana não enfatiza o processo de aquisição da linguagem, mas sim, os 

estágios pelo qual a criança passa para chegar ao seu desenvolvimento intelectual. Embora não 

focalize a linguagem, Piaget atribui a ela o papel crucial de formação do pensamento, relacionando-a 

como um objeto do desenvolvimento cognitivo, que acontece em quatro estágios: sensório-motor (0-

24 meses), pré-operacional (2-7 anos), operatório concreto (7-11,12 anos) e operatório formal (12 

anos em diante) (PIAGET, 1996), os quais não iremos explorar nesta pesquisa. 

Do cognitivismo de Piaget passamos ao sociointeracionismo de Vygotsky, que apresenta uma 

inversão do enfoque biológico para o sócio-histórico, concebendo a aquisição da linguagem de uma 

forma totalmente diferenciada. Para ele, a linguagem não nasce no indivíduo, mas sim na sociedade a 

partir da interação humana e depois individualiza-se. A teoria vygotskyana evidencia o papel 

fundamental do sujeito nas interações sociais e verbais, sendo a fala um produto de suas práticas 

sociais. Segundo ele, a criança descobre a linguagem por estar inserida em um universo cultural que 

dispõe de diversas produções simbólicas, desde seu primeiro ano de vida, quando por exemplo, a 

criança em contato com sua mãe balbucia ou chora, depois suas primeiras palavras, demonstram 

“claramente estágios do desenvolvimento da fala” (VYGOTSKY, 1993, p.37). Assim, conclui-se que 

para Vygotsky a interação entre o sujeito e o mundo social deve ser constante, entendendo que é 

através dessa troca comunicativa do sujeito enquanto objeto social que se dá a construção de funções 

mentais como a linguagem. 

Pensando no sujeito Helen Keller, vemos que sua experiência singular de “entrar na linguagem 

vindo de um lugar fora dela”, que remete à reflexão do ser humano enquanto animais sociais, 

conscientes e linguísticos, tornou-se objeto de pesquisas e debates. Para o neurologista Antonio 

Damasio (apud KELLER, 2008, p. xvii), que descreve uma base de consciência corporal fundamental, 

não linguística, faz da linguagem o fator principal no que chama de consciência “expandida” – aquela 

consciência humana total que nos coloca no tempo e dá à nossa vida uma história. A maioria das 

pessoas experimenta essa transição para a linguagem ao passar da fase de bebê para a infância e a 
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maturidade. Contudo, são os casos especiais – como o de Keller – que parecem os mais atrativos e 

ilustrativos, pois ela pôde se livrar de uma condição de “criança selvagem”, conforme determinado 

pela história e enunciado por seu irmão anteriormente (SD3). Ao adquirir linguagem, ela adquire 

também o status de libertação dessa condição. 

Sem a pretensão de nos aprofundarmos na teoria dos signos, tampouco nas teorias de aquisição 

da linguagem, é preciso ter claro que, antes da chegada da professora à casa dos Keller´s, a pequena 

Keller não sabia definir sua própria existência, além de ser um sujeito equivocadamente considerado 

“anormal” por sua total falta de interação. Embora o toque permitisse que ela associasse muito do que 

estava acontecendo ao seu redor, não era pensamento, visto que ainda não tinha linguagem. 

Observemos o que ela relata no excerto do trecho XI Antes do alvorecer da alma de The world I live 

in (apud KELLER, 2008, p.426- 430):  

 

Antes da vinda da minha professora, eu não sabia quem eu era. Vivia num não-

mundo. Não posso esperar descrever adequadamente aquele tempo inconsciente, 

embora consciente, do vazio. Eu não tinha noção de saber coisa alguma, ou que vivia, 
agia ou desejava. Não tinha vontade nem intelecto. Era arrastada para objetivos e 

atos por um cento ímpeto cego natural. Tinha uma mente que me fazia sentir raiva, 

satisfação, desejo. Esses dois fatos fizeram os que me cercavam supor que eu tinha 

vontade e pensamento. Consigo me lembrar de tudo isso não porque soubesse que 
era assim, mas porque tenho memória tátil. [...]. À época, minha vida interior era 

um vazio sem passado, presente ou futuro, sem esperança ou expectativa, sem 

nenhuma ocorrência surpreendente, alegria ou fé. [...]. Meu ser adormecido não tinha 
nenhuma ideia de Deus ou imortalidade, nenhum temor de morte. Recordo, também 

através do toque, que eu tinha poder de associação. Sentia tatilmente dissonâncias 

como a batida de um pé, a abertura de uma janela ou o seu fechar, o bater de uma 
porta. Depois sentir repetidamente o cheiro da chuva e o desconforto da umidade, eu 

agia como os que estavam em torno de mim: corria para fechar a janela. Mas isso 

não era pensamento em qualquer sentido. Era o mesmo tipo de associação que faz 

o animal abrigar-se da chuva. Pelo mesmo instinto de imitação, eu dobrava as roupas 
que vinham da lavanderia e separava as minhas, alimentava os perus, costurava olhos 

de conta no rosto de minha boneca e fazia muitas outras coisas das quais eu tinha 

lembrança tátil. (grifos nossos) 

 

Já sublinhamos que, para Foucault (2016, p. 118) “um enunciado tem sempre margens 

povoadas de outros enunciados”. Assim, ao retomarmos os enunciados tramados na rede que trata da 

ideia da criação do mundo em que o vazio dá lugar ao caos  No princípio, criou Deus o céu e a terra. 

A terra, contudo, estava vazia e vaga e as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre 

as águas. E o caos dá lugar à ordem, que através do ato de linguagem ordena e dá sentido ao mundo. 

E Deus disse: Faça-se a luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa: e separou a luz e as trevas. 
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Deus chamou a luz dia e as trevas noite; fez-se uma tarde e uma manhã, primeiro dia.28Assim, “o 

poder criador da divindade é exercido pela linguagem” e por intermédio desse “poder criador da 

linguagem” é dado aos seres humanos “a capacidade de ordenar e categorizar o mundo” (FIORIN, 

2005, p.73). Adquirir linguagem foi, portanto, o acontecimento que possibilitou a Keller, no sentido 

que afirmou Saussure, romper com a nebulosidade do pensamento, compreendendo e produzindo 

ideias; e inserindo-se no mundo e na luz, a partir da língua e dos sentidos atrelados a ela. 

Keller enfatiza muito do que lhe era negado por não ter uma língua, principalmente a 

compreensão de sua existência no mundo, que para ela era como um “não-mundo”: Antes da vinda 

da minha professora, eu não sabia quem eu era. Vivia num não-mundo. Essa ideia de não 

pertencimento, de não saber quem é, que se tem uma identidade, valores e cultura; de ter a percepção 

que as coisas aconteciam à sua volta, mas sem a compreensão do que se tratava.  

Minha vida interior era um vazio sem passado, presente ou futuro, sem esperança ou 

expectativa. O fato de Keller sentir-se em meio a um vazio, sem memórias, sem pensamento, vontade 

ou intelecto e sem qualquer compreensão do mundo, do homem e de sua história sobre a Terra, 

reafirma a ideia do sujeito louco que vaga sem rumo e sem esperança ou expectativa de algo para sua 

vida, conforme demonstrado na Figura 11. 

 Embora Keller conseguisse sentir as vibrações do que acontecia ao seu redor, fenômeno típico 

dos cegos, surdos e surdocegos, que pela ausência de um ou mais sentidos têm outros mais aguçados, 

como por exemplo o tato, o olfato, paladar e a sensibilidade às vibrações. Ela sentia os passos e batida 

de um pé, bem como quando uma janela ou porta estava sendo aberta ou fechada. Pelas repetidas 

vezes que chovia, através de seu olfato aprendeu a identificar o cheiro chuva e a umidade que surgia 

com ela agindo, instintivamente, para fechar a janela. Recordo também através do toque, que eu 

tinha poder de associação [...]. Mas isso não era pensamento em qualquer sentido. Por esse poder 

de associação e seu instinto de imitação, ela realizava alguns trabalhos como qualquer outra criança o 

faria, como dobrar peças de roupas, identificando quais eram as suas e separando-as, alimentava 

alguns animais, fazia algumas costuras no rosto de sua boneca, dentre outras coisas que estavam em 

sua lembrança tátil. Todavia, Keller reconheceu que nada do que fazia era pensamento, apenas 

aplicava-se à mesma associação que um animal tem, por exemplo, ao abrigar-se da chuva. 

 Sullivan, no excerto abaixo, fala da conduta de Keller: 

 

                                                
28 Trechos da Bíblia dispostos no livro do Gênesis (capítulo 1, versículos de 1 a 5). 
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É inteligente mas lhe falta mobilidade, ou alma, ou alguma coisa [...]. Ela 

raramente sorri [...]. Ela não reage e chega a ficar impaciente com carícias de qualquer 

um que não seja sua mãe. Tem temperamento brusco e voluntarioso [..]. O maior 

problema que terei de resolver é como discipliná-la e controlá-la sem dobrar seu 

espírito. Não tentarei conquistá-la só com a força; mas vou insistir na obediência 

razoável desde o início. Uma coisa que impressiona todo mundo é a incansável 

atividade de Helen. Ela não fica parada um momento sequer. Está aqui, ali, em toda 
parte. Suas mãos estão em tudo; mas nada detém sua atenção por muito tempo. 

Querida criança, seu espírito inquieto tateia a escuridão. Suas mãos não-educadas 

e insatisfeitas destroem o que quer que toquem porque não sabem o que mais fazer 
com as coisas (KELLER, 2008, p.286-287). (grifos nossos) 

 

Logo em sua chegada a professora pôde perceber, através das atitudes de Keller, como deveria 

proceder em seu trabalho diante dos desafios encontrados: o maior problema que terei de resolver 

é como discipliná-la e controlá-la. Keller era desobediente, uma menina que demonstrava ser uma 

criança infeliz, era arredia principalmente frente a qualquer demonstração de carinho que não viessem 

de sua mãe uma criança sem paciência, agitada e que não parava um momento sequer, agia como se 

estivesse sempre em busca de algo e, ao não obter êxito em sua procura, destruía o que estivesse por 

perto, seu espírito inquieto tateia a escuridão. Suas mãos não-educadas e insatisfeitas destroem. 

Ter seu corpo disciplinado faria com que seu temperamento brusco e voluntarioso fosse 

controlado e seu gesto fosse eficiente. Porém, ainda lhe faltava algo, era como se não tivesse alma, 

uma menina deprimida (conforme colocado por seu pai (SD4)). A própria Sullivan afirmara É 

inteligente mas lhe falta mobilidade, ou alma, ou alguma coisa, faltava a língua, a chave para o 

conhecimento, para a expressão de pensamentos e organização de suas ideias. Faltava-lhe, no sentido 

que afirma Foucault, “a regularidade, a boa ordem segundo as quais opera seus deslocamentos”, para 

que seu corpo tornasse, “um elemento, que se pode colocar, mover, articular com outros” 

(FOUCAULT, 1987, p.148).  

Em outras palavras, todo comportamento agressivo e insano, citado na seção anterior, passa a 

ser transformado pela linguagem e ocorre um apagamento das regularidades que a objetivaram como 

maluca, retardada, deprimida e doente, a partir do momento que seu corpo passa a ser docilizado, para 

se tornar um corpo útil, ético, educado. E as mãos que antes eram discursivizadas como destruidoras, 

passam a ser instrumentos de transformação e construção do conhecimento. 

A educação de Helen Keller não nos mostra apenas a transição de um uso indicador para um 

uso simbólico das palavras, mas também, mudanças cognitivas e morais. Anne Sullivan ensinou de 

imediato a Keller o alfabeto manual, começando a soletrar palavras na mão da menina e associá-las a 

objetos, mesmo sabendo que a menina não tinha ideia de como usar as palavras que soletrava. Em 
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suas memórias, Keller lembra sua confusão entre as palavras “caneca” e “água”. Para ela não parecia 

haver nenhuma diferença: o vasilhame e o conteúdo eram um único objeto - algo para beber -, e ela 

não conseguia conceber que “água” existisse independentemente da caneca qual bebia. Na verdade, 

sua mente trabalhava por indicação. Existe a “caneca d’água”. Água em outro contexto deve requerer 

algum outro sinal.  

No episódio do filme que demonstra o acontecimento junto ao poço, define-se que “o mistério 

da linguagem” foi revelado a Keller e a partir daquele determinado momento ela passou a entender 

claramente a tanto a particularidade quanto a generalidade das palavras, ou seja, água, então, era a 

palavra para a água na caneca e a água no poço e a água no rio e no oceano. Uma “caneca” podia 

conter água, leite ou limonada, e havia canecas de formas e tamanhos diferentes; mesmo assim, o 

nome “caneca” aplicava-se a todas.  

Quanto ao aprendizado do significado de palavras que expressam qualidades intelectuais e 

morais, como “amor”, “bom”, “mau”, “feliz”, “desculpe”, esse se deu por meio do uso no decorrer de 

conversas, partindo sempre da associação e repetição. Assim foi também com as cores e metáfora, ela 

compreendeu que os significados referentes a termos abstratos eram dependentes de seus contextos 

linguísticos. Conforme destacado por Berger (1903, apud KELLER, 2008, p.xvi): 

 

as cores para ela eram tão abstratas quanto termos como “esperança, idealismo, 
monoteísmo, intelecto”. No entanto, ela podia referir-se a “vermelho” e “azul” tão 

facilmente quanto podia referir-se a “Deus” ou “justiça”, porque sabia como todas 

essas palavras funcionavam na linguagem. [...] Como surda e cega, ela usava 
metáforas onde outros usavam palavras literais. “Sei que são metáforas. Mesmo 

assim, preciso experimentá-las, já que não há nada em nossa língua para substituí-

las... Já que posso entender a palavra ‘refletir’, um espelho nunca me deixou 
perplexa”. 

 

Nessa ideia de associação, Keller relacionou a palavra “amor” a um objeto – um punhado de 

flores e seu cheiro, o sol e seu calor. Para compreender o que significava “pensar”, a professora 

mediante a problemas e dúvidas em uma dada lição, soletrou “pense” na testa de Keller e ela percebeu 

que a palavra se referia ao processo que estava acontecendo em sua cabeça: “essa foi minha primeira 

percepção consciente de uma ideia abstrata” (KELLER, 2008, p.30).  Dessa forma, Keller passou a 

acreditar que tais significados se tornavam claros a partir do contexto global do uso de uma linguagem.  

Desde seu primeiro contato com Keller, a professora Sullivan tenta apresentar a ela o mundo 

dos signos. Ao perceber a chegada da professora Keller começou a tocar-lhe o rosto, conforme descrito 
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por Sullivan em uma de suas cartas: “Mal pus os pés na entrada, Helen correu para mim com tal força 

que teria me derrubado se o capitão Keller não tivesse atrás de mim. Ela apalpou meu rosto, minha 

roupa, e minha bolsa, que tirou de minha mão e tentou abrir” (KELLER, 2008, p.285). Tal 

comportamento era típico de Keller, pois muitas das pessoas que frequentavam sua casa, 

costumeiramente, levavam-lhe doces para conter seus descontroles, birras e raivas, e ela costumava 

procurá-los dentro das bolsas, conforme afirmativa de Sullivan: “então abri a bolsa e ela percorreu 

avidamente, provavelmente esperando encontrar algo para comer” (KELLER, 2008, p.285). 

Sullivan entrega-lhe uma boneca, presente enviado pelas meninas cegas do instituto, e 

aproveita a oportunidade para ensiná-la a partir desse significante, soletrando “d-o-l-l” (boneca) na 

palma de sua mão, apontando para o objeto e acenando afirmativamente com a cabeça, o que para 

Keller relacionava-se à ideia de posse. Sullivan, na tentativa de ter um retorno de sua aluna, retira-lhe 

a boneca com o objetivo de devolvê-la assim que ela soletrasse a palavra ensinada (como um pedido 

para ter o brinquedo de volta). Diante de sua insistência para que Keller soletrasse o objeto que 

desejava, a professora presencia um acesso temperamental, uma revolta para obter a boneca 

novamente. Buscando acalmá-la, a professora força para que ela permaneça sentada até ficar exausta.  

 

 

Sullivan persiste em ensinar as palavras a Keller, que não aceita seus comandos e acaba 

agredindo a professora com a boneca; ainda não satisfeita, num descuido da professora, Keller a tranca 

no quarto, esconde a chave e sai do local onde estavam, ficando por horas distante de Sullivan. Temos 

aqui o primeiro embate que nos permite retomar a afirmação foucaultiana “não há poder sem 

A professora Sullivan ensina a 

palavra boneca (D-O-L-L) através 

do alfabeto manual, partindo do 

significante que entregou de 

presente para sua aluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Anne Sullivan e Helen Keller (1). 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 
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resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual” (FOUCAULT, 1995, p.248), ou seja, 

todo caráter relacional do poder se articula com as estratégias de confronto. 

Nessa relação de poder sobre seu corpo, temos a sua resistência por meio do gesto de esconder 

a chave do quarto que Sullivan ficaria. Isso implica bem mais do que a falta de educação de Keller, 

funciona como uma tentativa de se livrar da soberania e dominação de sua professora, e, 

consequentemente, demonstrava recusa a esse novo processo que estava sendo imposto em sua vida. 

A mesma prática também é adotada pela professora em outros momentos. Ela tenta ensinar 

diferentes palavras a Keller, partindo sempre do objeto e, a cada tentativa, ressalta a importância de 

cada processo, mesmo sabendo que sua aluna não conseguiria ouvi-la: faça como meus dedos. Não se 

esqueça o que isso significa. Ao enfatizar a importância de guardar cada significado, para a construção 

da visualidade daquilo que Keller não enxergava, Sullivan agia insistentemente de forma gerasse em 

sua aluna o entendimento, a compreensão de que as palavras têm não apenas um nome, mas um 

conceito. Mostrando-lhe cada objeto, ambiente e pessoa através do tato e da soletração manual, a 

professora esperava muito mais que um instinto de imitação, mas que esses conceitos fossem 

internalizados a ponto de fluírem naturalmente nas ações de Keller. 

Desde sua chegada, Sullivan percebeu que a palavra de ordem para mudar a história de Keller 

era “disciplina”. O controle do corpo para que o “selvagerismo” fosse transformado em “docilidade” 

chegando à “utilidade”, era o princípio para que a garota tivesse uma vida nova e deixasse toda 

escuridão que assombrava o seu interior. A disciplina seria uma forma pela qual Keller obedeceria às 

regras e normas estabelecidas, adotaria uma conduta que assegurasse o seu bem-estar e o de todos, 

colaboraria com o bom funcionamento da organização familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sullivan registra seus anseios de 

tentar disciplinar Keller. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Anne Sullivan. 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 
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Após muitos comportamentos agressivos de Keller, Sullivan tenta ensiná-la o que é um 

sentimento e a diferença entre coisas boas e ruins presentes em suas atitudes, bem como, ensiná-la 

como se comportar durante as refeições e não se servir com as mãos de prato em prato, sentar-se à 

mesa como todos os outros, dobrar o guardanapo e utilizar corretamente os talheres; aceitar uma 

correção sem jogar-se ao chão e sem birras. Discipliná-la. Na Figura 14, temos o maior anseio de 

Sullivan: disciplinar sua aluna. Essa (SD) vai ao encontro do que narra Sullivan neste excerto de uma 

de suas cartas (KELLER, 2008, p.290-291): 

 

As maneiras de Helen à mesa são chocantes. Ela põe as mãos em todos os pratos, 

serve-se e, quando os pratos são passados, ela os agarra e tira o que quer. Nesta manhã 

não a deixei pôr as mãos no meu prato. Ela insistiu e seguiu-se uma competição de 
vontades. Naturalmente a família ficou muito perturbada e saiu da sala. Eu tranquei 

a porta da sala de jantar e continuei a tomar meu café da manhã, embora a comida 

quase me sufocasse. Helen estava deitada no chão, gritando, chutando e tentando 
puxar minha cadeira. Ela continuou assim por meia hora, então levantou para ver o 

que eu estava fazendo. Eu a deixei ver que eu estava comendo, mas não a deixei pôr 

as mãos no prato. Ela me beliscou e eu a esbofeteei a cada vez que ela fazia isso. 
Então ela deu a volta à mesa para ver quem estava lá e, não encontrando ninguém 

exceto eu, pareceu perturbada. Após alguns minutos ela voltou ao seu lugar e 

começou a comer o desjejum com os dedos. Eu lhe dei uma colher, que ela atirou no 

chão. Forcei-a a sair da cadeira e a fiz pegar a colher. Finalmente consegui fazê-
la voltar para a cadeira, coloquei a colher em sua mão e a obriguei a pegar a comida 

com ela e colocá-la na boca. Em poucos minutos ela cedeu e terminou o café da 

manhã pacificamente [...] as duas únicas coisas essenciais que eu posso ensiná-

la, obediência e amor. (grifos nossos) 

 

Disciplinar a menina Keller, controlar seus gestos e atos, foi o primeiro e talvez o mais difícil 

desafio de Sullivan, segundo seu relato. Desse controle dependia a transformação da criança 

“selvagem” – isolada no seu mundo particular, com pouca ou quase nenhuma habilidade social básica 

– em uma criança “normal” – integrada em mundo regido, não apenas por obediências, regras, padrões 

e etiquetas, mas também por conhecimentos, descobertas, desafios e, como diz Sullivan, amor.  

Com efeito, tomando a carta da professora como um documento histórico, isto é, um 

documento que pode ser tratado como um monumento arqueologicamente, segundo Foucault (2016), 

vale retomarmos a história do poder disciplinar que se impôs nas práticas pedagógicas que visavam 

manter a ordem e a disciplina nos contextos escolares de modo a garantir o trabalho do professor. O 

castigo e a punição dos corpos eram práticas que visavam o controle da produção de novos discursos 
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(no que se refere à ordem do saber) e a singularização dos indivíduos, por meio de um conjunto de 

técnicas impostas por um sistema de poder (CASTRO, 2009). 

O poder disciplinar e sua rigorosidade, teve suas estratégias focadas no medo, corpos dóceis e 

úteis, visíveis em alguns métodos aplicados nos exércitos e conventos, para que fosse alcançado um 

controle minucioso do corpo, através de uma sujeição de suas forças, impondo constantemente uma 

relação de docilidade-utilidade. Assim, chegavam à manipulação de seus gestos e elementos 

(FOUCAULT, 1987), para que esse corpo transformado e aperfeiçoado se tornasse dócil. 

A forma com que Keller se comportava no momento das refeições se distanciava de qualquer 

comportamento humano, não possuía nenhuma regra de etiqueta As maneiras de Helen à mesa são 

chocantes. Chocantes porque não conhecia limites, não se sentava à mesa como todos os outros 

membros da família, não fazia uso de talheres e ao se servir pegava uma porção em cada prato, 

deixando escorrer comida por entre os dedos. Pois bem, diante de tal procedimento a professora se 

irrita e inicia uma grande batalha, primeiramente com os pais, que mediante à sua insistência se retiram 

do ambiente e a deixam a sós com a garota; em segundo lugar, com Keller. 

As imagens abaixo demonstram o desenrolar contínuo de uma necessidade ideal “discipliná-

la”, tomá-la como objeto para fazer a sua vida ser útil. Todavia, a utilidade requer a sanidade e a 

docilidade, ou seja, uma vida disciplinarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Anne Sullivan e Helen Keller (2). 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Anne Sullivan e Helen Keller (3). 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 
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Figura 17: Anne Sullivan e Helen Keller (4). 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 18: Anne Sullivan e Helen Keller (5). 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

 

 

Ela me beliscou e eu a esbofeteei a cada vez que ela fazia isso. Através dessa sequência 

discursiva e do embate entre Keller e Sullivan representados nas imagens, podemos entender a 

afirmativa foucaultiana:  

 
[...] acho que é preciso distinguir as relações de poder como jogos estratégicos entre 
liberdades - jogos estratégicos que fazem com que uns tentem determinar a conduta 

dos outros, ao que os outros tentam responder não deixando sua conduta ser 

determinada ou determinando em troca a conduta dos outros – e os estados de 

dominação, que são o que geralmente se chama de poder. (FOUCAULT, 2006, 
p.285). 

  

 De um lado, Sullivan - a autoridade – tentando impor uma conduta, uma norma/convenção 

social: sentar-se à mesa e fazer uso adequado dos talheres, copo, prato e guardanapo, durante uma 

refeição. Do outro, Keller – o sujeito dominado – que luta contra esse poder, que resiste diante dos 

ensinamentos que estão sendo impostos. Keller não só belisca a professora repetidas vezes (Figura 

16), como se joga no chão (Figura 15), grita, dá murros na porta, quebra objetos, cospe no rosto de 

Sullivan e puxa-lhes os cabelos (Figura 18). A professora, cada vez que era beliscada, devolvia o 

beliscão com um tapa na face de Keller. Para conter os gritos e murros da aluna, segurava-lhe 

fortemente como forma de controlá-la, colocando-a sentada na cadeira e fazendo com que pegasse a 

colher para se alimentar (SD20). E, ao levar um cuspe na face, Sullivan joga-lhe um jarro de água. 

 Na rede de memória das instituições escolares, temos as antigas formas de punições aplicadas 

para punir os alunos cuja conduta não estivesse de acordo com as normas da instituição ou as regras 

determinadas pelo professor, autoridade dentro da sala de aula. Um exemplo dessas sanções foi a 
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palmatória, que durante muitos anos foi um recurso utilizado pelos professores para castigar seus 

alunos, agredindo-lhes as mãos com um objeto semelhante a uma vara. 

Após horas sob a insistência de Sullivan, Keller fez sua primeira refeição como qualquer outra 

criança vista como “normal” faria: terminou o café da manhã pacificamente [...] as duas únicas 

coisas essenciais que eu posso ensiná-la, obediência e amor. Diante desse acontecimento, Sullivan 

compreendeu que seu trabalho disciplinar precisaria ser mais afinco, pois faltava na vida de sua aluna 

dois princípios significativos obediência e amor. Ao fato que relata em suas cartas ser a obediência 

a entrada do conhecimento e do amor “Vi claramente que era inútil tentar ensinar-lhe a língua ou 

qualquer coisa mais até que ela aprendesse a me obedecer”; antes mesmo de se aprender a língua 

“tenho certeza de que essa obediência é o portão pelo qual o conhecimento, sim, e o amor, também, 

entrarão na mente da criança” (KELLER, 2008, p.291). 

O dispositivo do poder disciplinar seria então como uma arte para o bom adestramento de 

Keller pois, no sentido que afirma Foucault (1987): 

 
o poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, 

tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar 
ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para 

multiplicá-las e utilizá-las num todo [...]. ‘Adestra’ as multidões confusas, móveis, 

inúteis de corpos e forças (p.153). 

   

A disciplina é, portanto, uma tecnologia específica do poder que age na constituição de 

indivíduos dóceis e úteis, aptos uma vida social. Para fins de garantia de tal efeito, temos os 

mecanismos de punição incessante e de vigilância ininterrupta, que são coercitivos e disciplinatórios, 

cuja organização possibilita um intenso controle do indivíduo. Sobre esse controle disciplinar, 

acrescentamos ainda que: 

 

o controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de 

gestos definidos; impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, 
que é a sua condição de eficácia e de rapidez. No bom emprego do corpo, que permite 

um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil: tudo deve ser chamado 

a formar o suporte do ato requerido. Um corpo bem disciplinado forma o contexto de 
realização do mínimo gesto (FOUCAULT, 1987, p.138). 

 

Dito de uma outra forma, a disciplina é produzida num mecanismo de “docilidade-utilidade” 

pelo controle das atitudes, dos movimentos, das forças. Forças essas que em termos econômicos de 

utilidade aumentam e em termos políticos de obediência diminuem. Para Foucault, “a disciplina define 

cada uma das relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula. Ela estabelece cuidadosa 
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engrenagem entre um e outro [...]. Um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente” 

(FOUCAULT, 1987, p.139). 

Vejamos dois momentos do filme que tratam dessa docilização do corpo de Keller, por meio 

dos mecanismos de: (i) punição – gratificação/sanção; (ii) vigilância – panoptismo. 

(i) Sullivan insiste em sua metodologia dando bolo à garota e soletrando “c-a-k-e” em sua 

mão. Keller, ao sentir o cheiro do bolo, tenta pegá-lo rapidamente sem corresponder ao 

desejo da professora. Da negativa de Keller em soletrar a palavra, tem-se a negativa de 

Sullivan em lhe dar o pedaço de bolo, como uma forma de puni-la. (Lembremos que o 

doce tem uma grande influência na personalidade de Keller, sendo tomado por seus 

familiares, sempre que necessário, como um objeto de controle de seus gestos, seus 

impulsos, uma forma de adestrar seus comportamentos). Mediante a insistência da 

professora, Keller soletra a palavra e recebe o seu “prêmio”. 

 

A professora Sullivan ensina a palavra 

bolo (C-A-K-E) a Keller. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Anne Sullivan e Helen Keller (6). 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

 

 

Esse caráter punitivo, presente em todos os sistemas disciplinares (escolas, exércitos, 

conventos, hospícios), funciona como forma repressora toda uma micropenalidade do tempo, da 

atividade, da maneira de ser, dos discursos, do corpo, da sexualidade. Utilizando-se uma série de 

processos sutis, como castigos leves, breves punições e pequenas humilhações, considerando que 

“tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa 

universalidade punível-punidora” (FOUCAULT, 1987, p.160). 

Sob a ótica foucaultiana, a ordem dos castigos disciplinares é “definida por processos naturais 

e observáveis: a duração de um aprendizado, o tempo de um exercício, o nível de aptidão tem por 
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referência uma regularidade, que é também uma regra”. Ou seja, num efeito corretivo, “castigar é 

exercitar” (FOUCAULT, 1987, p.160-161). 

 Sullivan usou desse efeito corretivo com Keller, castigando-a, para que ela tivesse atitudes 

que correspondessem à proposta de ensino empregada para ensiná-la. Ao colocar regras e tentar 

determinar as ações de sua aluna, a professora utiliza-se da norma e da regra para obter um resultado 

útil, no caso, a aquisição da linguagem por Keller. 

(ii) A fim de aprimorar seus métodos de ensino – o que implica aprimorar suas técnicas de 

poder sobre o corpo rebelde da menina Keller, sempre no jogo da sanção/gratificação - 

Sullivan insiste em ficar a sós com Keller em uma casa retirada da mansão dos Keller’s. 

Temos neste novo espaço um funcionamento do Panóptico, em que pese o paradoxo de 

esse procedimento implicar o uso da visão.   

 

Ao ficarem sozinhas, longe da família e dos criados, instaura-se uma vigilância permanente da 

professora a cada passo, movimento e ações de sua aluna. É nesse local fechado, sob o olhar 

hierárquico de Sullivan e pelo intermédio de práticas e treinos constantes das palavras e seus 

significados, que Keller se transformou a ponto de ser encarada como uma maravilha intelectual, 

aprendendo muito rapidamente – dadas as contingências – a linguagem. Ao tempo em que entra na 

linguagem vindo de um lugar de fora, ela desperta para as exigências sociais, interacionais e 

linguísticas. 

Sullivan, diferentemente daqueles que buscavam, sem sucesso, apenas adestrar seu 

comportamento, vale-se fielmente do dispositivo disciplinar para que o corpo da menina Keller se 

tornasse dócil, útil, autônomo, carregado de saber, livrando-se dos rótulos que pesam, desde os 

primórdios, sobre sujeito deficiente e que fortemente circulavam no âmbito familiar de Keller: “a 

louca”, “insana”, “selvagem” e “violenta”. 

Mediante ao trabalho realizado por Sullivan, valendo-se da disciplina, é de suma importância 

destacarmos que o poder disciplinar não destrói o indivíduo, ele o transforma. E esses mecanismos de 

poder oferecem novas formas de saber ao sujeito, tornam-se visíveis no sujeito Helen Keller, pelas 

técnicas que levaram à dessubjetivação do “anormal” para um sujeito singular, militante e ativo 

socialmente. Dessa forma, reforça-se a afirmativa de Courtine (2013), de olharmos para o corpo como 

um objeto a ser decifrado, pois o corpo, e tudo o que a ele se liga, é o lugar da proveniência e sobre 

ele encontramos experiências passadas, desejos, fraquezas, acertos e erros. 
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Keller, a menina que saiu da escuridão à luz da linguagem. Semelhante às vidas infames 

fadadas a estarem fora da ordem que rege os discursos ou a desaparecerem sem nunca terem sido 

conhecidas, no encontro com o poder, pôde deixar seus rastros (FOUCAULT, 2003). Assim, 

 
O poder que espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou atenção, ainda que 
por um instante, em suas queixas e em seu pequeno tumulto, e que as marcou com 

suas garras, foi ele que suscitou as poucas palavras que disso nos restam; seja por se 

ter querido dirigir a ele para denunciar, queixar-se, solicitar, suplicar, seja por ele ter 
querido intervir e tenha, em poucas palavras, julgado e decidido (FOUCAULT, 2003, 

p.206).  

 

O impacto desse acontecimento foi como um feixe de luz, um lampião que passou a iluminá-

la. E sem esse choque, de forma alguma, seu trajeto seria lembrado. As palavras entraram como vida 

em sua mente, despertando-a para o conhecimento, trazendo vida à sua alma, como afirmado por ela: 

 
A palavra provocou um sobressalto na minha alma e ela despertou, cheia do 

espírito da manhã, como uma canção alegre e exultante. Até aquele dia, minha 

mente fora como um quarto escuro, esperando que as palavras entrassem e 
acendessem o lampião, que é o pensamento (KELLER, 1903, apud ESPAÇO: 

informativo técnico- científico do Ines, p.4). (grifos nossos) 

 

O acontecimento junto à bomba d’água marca o que Keller chama de “sobressalto da alma” e 

a mídia, de “milagre”. A partir de um clique (um input, como diria Chomsky) ela chegou à essência 

da relação entre o nome e o objeto (significante e significado). Compreender o significante ÁGUA foi 

o primeiro passo para que ela desenvolvesse seu singular modo de aquisição da língua. Isso se deu de 

modo bastante concreto, pois posicionando uma das mãos da aluna sob uma bomba de água e 

soletrando na outra, sem parar, Á-G-U-A (water), a palavra cheia de sentido iluminou a vida da 

pequena Keller, ela compreendeu o conceito de linguagem e, a partir daquele abril de 1887, ela 

conseguiu compreender o significado das palavras. Depois da palavra água dotada de sentido, em um 

só dia Keller aprendeu em torno de umas 30 palavras. Mais tarde, numa rápida assimilação ela 

aprendeu o alfabeto manual e o braile, o que facilitou sua escrita e leitura.  

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da emergência das descobertas de um código linguístico, de uma produção e 

interpretação, os conflitos passam a ser minimizados e, ao entender que os objetos tinham nomes, 

Keller exigiu ansiosamente que sua professora lhe ensinasse o nome de tudo o que estava ao seu redor. 

Sullivan concentrou seu trabalho em expandir as habilidades de comunicação e vocabulário de sua 

aluna, para que ela tivesse pleno domínio da linguagem, conforme destaca em um de seus registros: 

 

 

 

 

Figura 20: Bomba d’água (1)  

Fonte: Museu on-line Helen Keller. 

Figura 22: Bomba d’água (3) 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 

Figura 21: Bomba d’água (2) 

Fonte: O Milagre de Anne Sullivan (1962). 
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Tal acontecimento fez com que a garota descobrisse um novo mundo, sua alma se despertou 

para o conhecimento e a partir daquele momento passou a estar ocupada demais para as selvagerias, 

sua inteligência brilhava e ela estava sedenta para se munir do poder sobre o mundo. Sullivan, desde 

“5 de abril de 1887 

Preciso lhe escrever uma linha esta manhã porque algo muito importante aconteceu. Helen 

deu o segundo grande passo em sua educação. Ela aprendeu que tudo tem um nome e que o alfabeto 

manual é a chave para tudo o que ela quer saber. 

Numa carta anterior, acho que escrevi-lhe que "caneca" e "leite" haviam dado a Helen mais 

trabalho do que todo o resto. Ela confundia os substantivos com o verbo "beber". Ela não conhecia 

a palavra "beber", mas fazia o gestual de beber sempre que soletrava "caneca" ou "leite". Esta 

manhã, enquanto estava se lavando, quis saber o nome para "água". Quando ela quer saber o nome 

de algo, ela aponta para a coisa e dá uns tapinhas na minha mão. Eu soletrei "á-g-u-a" e não pensei 

mais nisso até depois do café-da-manhã. Então me ocorreu que, com a ajuda dessa nova palavra, eu 

poderia ter êxito em solucionar a dificuldade "caneca-leite". Fomos até a casa da bomba e fiz Helen 

segurar sua caneca sob a saída da água enquanto eu bombeava. Quando a água gelada jorrou 

enchendo a caneca, eu soletrei "á-g-u-a" na mão livre de Helen. A palavra vindo tão próxima 

da sensação de água gelada escorrendo por sua mão pareceu espantá-la. Deixou cair a caneca 

e ficou paralisada. Uma nova luz surgiu em seu rosto. Ela soletrou "água" várias vezes. Então 

deixou-se cair no chão e perguntou pelo nome deste, e apontou a bomba e a treliça, e subitamente, 

virando-se, perguntou meu nome. Soletrei "professora". Naquele momento, a babá entrou na casa 

da bomba com a irmãzinha de Helen; ela soletrou "bebê" e apontou para a babá. Durante todo o 

caminho de volta à casa Helen estava altamente excitada e aprendeu o nome de cada objeto que 

tocava, de modo que em poucas horas ela acrescentara 30 novas palavras a seu 

vocabulário. Aqui vão algumas delas: porta, abrir, fechar, dar, ir, vir, e muitas outras mais. 

P.S. Não terminei a carta a tempo de ser postada na noite passada, portanto acrescento uma 

linha. Helen levantou naquela manhã como uma radiante fada. Ela flutuava de um objeto a outro 

perguntando o nome de tudo e me beijando por puro contentamento. Na noite passada, quando me 

deitei, ela correu para os meus braços espontaneamente e me beijou pela primeira vez. Pensei que 

meu coração estouraria, tão cheio de alegria estava” (KELLER, 2008, p.301-302). (grifos nossos) 
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sua chegada à casa dos Keller’s, buscou instruir sua aluna apropriando-se dos ensinamentos que 

recebeu no Instituto Perkins para Cegos. O primeiro recurso utilizado por ela para que Keller 

aprendesse o significado das palavras foi o alfabeto manual dos surdos e o tato teve grande 

importância, principalmente no início de seu aprendizado. Assim, Sullivan foi um sujeito singular na 

história de Keller, ocupando a posição de professora e mediadora até o fim de sua vida.  

A importância do acontecimento e do trabalho da professora foram reafirmados diversas vezes 

por Keller em seus discursos, como nos trechos abaixo (KELLER, 2008): 

 

No início eu era apenas uma pequena massa de possibilidades. Foi minha 

professora quem as desdobrou e desenvolveu. Quando ela veio, tudo em torno de 

mim passou a exalar amor e alegria e se tornou cheio de significado [...]. Foi o 
gênio de minha professora, sua rápida solidariedade, seu amoroso tato que tornaram 

tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Foi o fato de ela capturar o 

momento certo para partilhar conhecimento que o fez tão agradável e aceitável 

para mim (p.37). (grifos nossos) 

 

Não foi o sentido do tato que me trouxe conhecimento. Foi o despertar da minha 

alma o primeiro a dar valor a meus sentimentos, ao conhecimento de objetos, 
nomes, qualidades e atributos. O pensamento me tornou consciente do amor, da 

alegria e de todas as emoções. Eu estava ansiosa para saber, depois para entender, 

posteriormente para refletir no que eu sabia e entendia, e o ímpeto cego, que tinha 

antes me impelido de um lado para outro ao sabor das sensações, desapareceu 

para sempre (p.428). (grifos nossos) 

 

Diante do gesto analítico realizado nesse capítulo, destacamos, especialmente, a transformação 

de uma criança ‘difícil” – que gritava e tinha repetidos acessos de mau humor e atos violentos – em 

uma pessoa dócil, disciplinada, fruto de muito trabalho e paciência da sua professora, que não se 

limitou apenas em disciplinar uma aluna sem compreensão de normas e limites, nem somente a ensinar 

o alfabeto ou a escrita das palavras. Ela foi além, ensinou-lhe também a importância do toque, do 

sentir, cheirar e experimentar a natureza, instigando-lhe sua curiosidade sobre o mundo e tudo que a 

rodeava. Keller tornou-se uma amante do cheiro das flores, do vento e dos animais. Sua transformação, 

marcada pelos ensinamentos e pelas exigências de sua professora tornou-se uma história de superação 

e especulação no mundo todo: a menina-surdocega que se reinventara. Desse dia em diante, ela passa 

a ocupar não mais o lugar determinado aos “loucos”, mas passa ocupar o lugar dos “sãos”, indo além, 

tornando-se uma referência mundial. 
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4.3. O Mundo sendo influenciado por Keller 

 

O grande feito, considerado como o “milagre” de Sullivan, espalhou-se rapidamente, tornando-

se objeto de especulação midiática, principalmente dos jornais, que o reconheceram como uma 

história de superação, como descrito por Sullivan no excerto de uma carta, datada em 10 de abril de 

1887, enviada ao sr. Michael Anagnos (sucessor do dr. Howe como diretor da Instituição Perkins), na 

qual ela falava dos exageros publicados pelos jornais de Boston. 

 
[...] Enviou-me um Boston Herald contendo um artigo estúpido sobre Helen. Que 

absurdo total dizer que Helen “já está falando fluentemente”. Ora, pode-se dizer 

da mesma forma que uma criança de dois anos conversa fluentemente só porque diz 
“maçã dar”, ou “bebê andar vai”. Suponho que incluirmos seus gritos, exclamações 

inarticuladas, gemidos, resmungos e guinchos discordantes, com chutes 

ocasionais, na conversa dele, isso pode ser encarado como fluente – e até 

eloquente [...]. Na verdade, estou extremamente contente por não saber tudo que está 
sendo dito e escrito sobre Helen e sobre mim. Asseguro-lhe que sei o suficiente. 

Quase toda correspondência traz alguma declaração absurda, impressa ou 

escrita. A verdade não é maravilhosa o suficiente para agradar os jornais; então 

eles a aumentam e inventam exageros ridículos. Um jornal disse que Helen 

descrevia problemas de geometria com a ajuda de seus blocos de brinquedo. Espero 

ouvir a seguir que ela escreveu um tratado sobre a origem e o futuro dos planetas! 

(KELLER, 2008, p.278-281). 

 

Essa midiatização a respeito de Keller, descrevendo seu desempenho de forma exagerada, 

como nos enunciados [...] já está falando fluentemente e [...] eles a aumentam e inventam exageros 

ridículos e a verdade não é maravilhosa o suficiente para agradar os jornais, nos fazem voltar, 

arqueologicamente, aos espetáculos em torno dos sujeitos vistos como “monstros” (capítulo 2). 

A exibição dos “anormais” evidencia uma rede de sentido e memória criada para retratar os 

traços específicos desses “monstros” que eram exibidos, tornando-se típico descrevê-los nos jornais e 

anúncios, enriquecendo suas diferenças e características a fim de atrair um público maior a cada 

apresentação, inscrevendo os corpos monstruosos em um regime particular de visibilidade. Eram os 

“fenômenos vivos”, “animais extraordinários”, assim a monstruosidade humana se tornava um objeto 

de comercialização, constituída para ser alegria e edificação geral: 

 
Nasce algures um desses fenômenos que fazem a natureza recuar diante de sua obra: 

um bezerro de duas cabeças, um homem sem braços, uma criança monstruosa capaz 

de sufocar uma hidra no berço, ou tão pequena e tão mirrada que poderia caber 
inteirinha no sapatinho de Cinderela, isto é Paris! Um ciclope de um só olho no meio 

da testa, uma mulher de barba [...] um homem com rabo, um homem- cão todo 

coberto de pelos, vamos, vamos a Paris! [...] Sigam multidão! Uma ária de clarineta, 
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um toque de tambor, está feito! Olhem agora dentro dessa tina, sobre essa mesa, nessa 

gaveta, e ali encontrarão o monstro procurado (FOURNEL, 1887, p.361-362 apud 

COURTINE, 2001, p.263). 

 

Os registros desses catálogos de “horrores” corroboravam a “coisificação” do corpo. O 

indivíduo diferente é inserido em categorias criadas a partir de seus gestos, sua postura, nas medidas 

do corpo, que refletiram diretamente numa criação imagética e atraente dessas personalidades. 

Diferentemente das figuras discursivizadas como monstruosas e exageradamente exibidas à 

população, a repercussão de Keller se instaurou de forma positiva por toda sua vida. Os olhares 

estavam sempre voltados a ela. Por sua “incansável disciplina” (KELLER, 2008), aprendeu a falar 

(seu maior desejo, expressado em muitos de seus relatos) e a fazer leitura labial através do tadoma29. 

Durante nossa análise, vimos diversos enunciados extraídos da autobiografia de Keller, todavia 

seu desenvolvimento na escrita também passou um progresso. Vejamos uma das primeiras cartas 

escritas por ela: 

 

Para sua prima Anna (sra. George T. Turner)30 

 

[Tuscumbia, Alabama, 17 de junho de 1887] 

 

helen escreve anna george vai dar helen maçã simpson vai atirar numa ave vai dar helen um doce 

médico vai dar remédio mildred mãe vai fazer vestido novo mildred 

 

          [sem assinatura] 

 

Fonte: KELLER, 2008, p.140. 

 

 

As cartas de Keller31 não são apenas um complemento de sua história, mas consolidam-se 

como um arquivo de memória através do qual ela demonstra seu desenvolvimento em pensamento e 

expressão, preservando momentos significativos de sua vida.  

                                                
29 Técnica ou recurso utilizado por pessoas surdocegas para se comunicarem. Consiste em colocar a mão no rosto do 

interlocutor, com o polegar tocando suavemente o lábio inferior e os outros dedos pressionando levemente as cordas 

vocais. 

Fonte: Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Acesso em 03 de outubro de 2018. 

30 Essa e outras cartas escritas por Keller estão contempladas na parte “Cartas” do livro A história da minha vida 

(KELLER, 2008), dispostas em ordem cronológica. Através dessas cartas é possível perceber o avanço que ela obteve em 

sua escrita. 

 
31 Muitas cartas escritas por Keller, antes de 1892, foram publicadas nos relatos da Instituição Perkins para Cegos. 
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Desde sua imersão ao mundo da linguagem, a professora Sullivan apresentou-lhes clássicos 

da literatura e essa companhia de bons livros foi crucial na educação de Keller, pois a literatura trouxe 

a ela um status de pessoa instruída a partir da “lembrança da linguagem dos livros” (KELLER, 2008). 

Parecia surreal que uma criança que adquiriu linguagem em uma fase tardia de sua vida fosse logo 

inserida no universo da leitura, mas para Sullivan isso era indiferente. Segundo suas concepções não 

se fazia necessário que uma criança entendesse cada palavra escrita em um livro para se satisfazer ao 

lê-lo ou folheá-lo.   

Assim aconteceu com Keller, que bebeu numa linguagem que inicialmente não tinha 

compreensão, mas que permaneceu em sua mente até o momento em que precisara. Suas experiências 

literárias proporcionaram que ela tivesse uma visão de mundo diferente, valores e atitude moral. Desde 

muito jovem já utilizava a literatura como seu aporte:  

 

ela é imediatamente transportada para o meio dos acontecimentos da história. 
Rejubila-se quando a justiça vence, fica triste quando a virtude está em baixa e seu 

rosto fulgura de admiração e reverência ante a descrição de feitos heroicos. Chega a 

entrar no espírito da batalha e diz, ‘Acho certo que os homens lutem contra o que está 

errado e os tiranos’ (KELLER, 2008, p.xxvii).  

 

Estar em contato com os livros, era para ela o mesmo que permitir ao seu espírito penetrar nas 

regiões onde a beleza, a verdade e a bondade tornavam-se uma só. Muito mais que isso, ao afirmar 

que: Numa palavra, a literatura é a minha Utopia. Ali, não sou deficiente. Nenhuma barreira dos 

sentidos me exclui do discurso doce e gracioso de meus amigos livros (KELLER, 2008, p.112). Ela 

revela o lugar de pertencimento que os livros representavam para ela, onde não havia distinção entre 

videntes e cegos, ouvintes e surdos, normal e anormal, são e louco. As histórias neles narradas 

transcendem qualquer sentido. A literatura instaura-se, portanto, como lugar em que ela não julgada. 

Essa imersão no mundo da literatura unida à sua fama, possibilitou que Keller conhecesse 

vários literatos, como: William Dean Howells, Mark Twain (considerado por ela um dos maiores que 

já conheceu), Richard Watson Gilder, Edmund Clarence Stedman, Charles Dudley Warner, John 

Burroughs, William Cullen Bryant (KELLER, 2008).  

Toda sua avidez nos estudos, permitiu que ela se tornasse a primeira surdocega a concluir um 

curso em nível superior, em 1904, quando graduou-se bacharel em filosofia pelo Radcliffe College. 

Keller havia, pois, entrado em um espaço jamais imaginado aos deficientes. Internacionalmente 

famosa (desde os dez anos de idade), ela consolidou-se como uma importante figura pública por toda 

sua vida, permanecendo um objeto de uma “fascinada admiração mesmo após sua morte” (KELLER, 
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2008). Ir para a Radcliffe não significou apenas o ingresso de uma surdocega ao ensino superior, mas 

foi um acontecimento que rompeu paradigmas. 

 Bem mais do que alcançar a um espaço interditado à sua condição, esse acontecimento 

representa também adentrar em uma nova ordem discursiva, que antes lhe era negada; significa muito 

mais do que a concretização de um sonho, mas a superação de obstáculos impostos há anos aos que 

não podiam ver e ouvir. Apesar de todos os incentivos recebidos de seus amigos, Keller acredita que 

foi movida por uma força maior: Uma poderosa força interior, mais forte de que a persuasão de meus 

amigos, mais forte até do que os arrazoados do meu coração, impelira-me a experimentar minha 

força pelos padrões dos que vêem e ouvem (SD26).  

Keller, agora, não é mais a menina selvagem, destinada ao asilo. O poder penetrou seu corpo 

através do conhecimento e a empoderou, pois Conhecimento é poder (SD27), permitindo que ela 

chegasse à luz em meio a escuridão imposta por sua patologia Assim, deixei o Egito e me defrontei 

com o Sinai [...] O conhecimento é amor, luz e visão (SD28). Deixar o Egito e se confrontar com o 

Sinai é a metáfora usada por Keller para definir o deslocamento que o conhecimento possibilitou em 

sua vida que, historicamente, estava marcada pela segregação e interdição. Temos, pois, dois lugares 

que a subjetivam: o Egito, que lhe impõe um regime de escravidão, de servidão ao faraó, detentor de 

um poder soberano. E o Sinai a terra das maravilhas, da libertação, onde se tem esperança.  

Ela atribuiu essa carga semântica da libertação ao trabalho de sua professora, que foi 

notoriamente reconhecido e em uma de suas visitas ao senhor Whittier32, que a considerou como 

“libertadora espiritual” e usou de alegoria para descrever o trabalho realizado com Keller: “Com 

grande admiração por seu nobre trabalho em liberar da servidão a mente de sua querida aluna” 

(KELLER, 2008, p.281) e mais uma vez se reatualiza a ideia de que a mente de Keller foi liberta, por 

intermédio das práticas aplicadas por sua professora, e ela deixa para trás uma condição de escravidão 

imposta por discursos que já haviam determinado o seu apagamento, e passa ocupar a posição de 

referência/influência mundial. 

A professora Sullivan, sem dúvidas, não lhe apresentou somente as palavras, mas sim, o 

mundo. Mundo esse que se abriu e ela o explorou. Juntas, elas percorreram inúmeros países e 

conheceram diferentes culturas. Keller, ainda, cuidou dos feridos na Guerra, visitou crianças, 

                                                
32 Poeta, jornalista, abolicionista e filho de pais quaker, John Greenleaf Whittier (1807-1892) teve pouca instrução formal 

e aprendeu sozinho a escrever lendo a Bíblia, o Pilgrim’s progress, as obras de escritores quakers e a poesia de Robert 

Burns. Foi membro fundador da Sociedade Antiescravista e serviu por um período na legislatura estadual de Massachusets. 

Whittier foi um dos fundadores da Atlantic monthly. 
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influenciou aqueles que lhe admiravam, por meio de seus discursos, esteve junto de autoridades, 

estabeleceu novos olhares sobre os que não têm visão e audição e recebeu inúmeras condecorações. 

Observemos as imagens abaixo, regularidades que dão a ver sua trajetória como uma 

importante e notável personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23: Helen Keller em sua formatura, 1904. 
Fonte: Museu on-line Helen Keller. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Helen Keller junto ao presidente Kennedy, 

1961. 

Fonte: Museu on-line Helen Keller. 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Helen Keller em Bombaim, Índia, em 1955. 

Fonte: Museu on-line Helen Keller. 

 

 

 

 

Figura 26: Helen Keller com um soldado ferido, 1919. 

Fonte: Museu on-line Helen Keller. 
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Figura 27: Helen Keller ao receber o Oscar, 1955. 

Fonte: Museu on-line Helen Keller. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Helen Keller aos 78 anos de idade, 1959. 

Fonte: Museu on-line Helen Keller. 

 

 

Embora não tivesse visão (que para ela era o sentido mais importante) e nem audição, Keller 

afirmava que o esquecimento de si fazia com que ela enxergasse o sol através da luz que brilhava aos 

olhos de outros e a música se transformasse através dos ouvidos de outros, sua sinfonia; o que para 

ela representava pelo sorriso nos lábios de outros, sua felicidade (KELLER, 2008). Podemos retomar 

o enunciado disposto na epígrafe 1 em que Keller aconselha a todos: Usem ao máximo todos os 

sentidos; goze de todas as facetas do prazer e da beleza que o mundo lhes revela pelos vários meios 

de contato fornecidos pela natureza. Mas, de todos os sentidos, estou certa de que a visão deve ser o 

mais delicioso. 

Sua percepção através do toque fazia com que ela percebesse muito mais do que a textura de 

um objeto, ela percebia uma vida e suas lutas ao sentir a aspereza de suas mãos através do toque. As 

mesmas mãos que fizeram ela ser vista como “maluca”, agora, faziam ela compreender as diferentes 

belezas do mundo: a beleza da natureza e das crianças; e também, que haviam sujeitos tortos e 

disformes: esses tocavam-lhe o coração, pois sabia que suas vidas eram carregadas de dor, como 

afirma: 

 
Fiquei irritada e indignada ao pensar que boas pessoas vivem contentes em bonitas 

casas e se tornem fortes e belas, enquanto outras estejam condenadas a viver em 

alojamentos medonhos e sombrios e a se tornarem feias, encolhidas e servis (...). 
Tenho tocado em suas mãos duras e ásperas e percebi que sua existência será uma 

luta interminável – não mais do que uma série de barulhentas e confusas disputas, 
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tentativas frustradas de fazer algo. A vida deles parece uma imensa disparidade entre 

esforço e oportunidade (KELLER, 2008, p.118). 

 

Keller buscava diminuir a diferença entre os deficientes e a sociedade, que se dizia ser mais 

“capacitada” do que tais seres “estranhos”: os cegos, surdos, aleijados, deformados, insanos e 

retardados. Ela olhava de forma especial para os de classe baixa, que não possuíam condições 

financeiras, aos quais era negado cuidado. Ela entendia esse contato entre a sociedade “capacitada” e 

os deficientes como uma estranha área de choque cultural pois, através de seus discursos, os sujeitos 

tidos como “normais” projetam nos sujeitos com deficiência características físicas e morais que 

julgam ser inaceitáveis em seu meio, tais como: feiura, ausência de inteligência, desamparo e 

desvalorização.  

Como pudemos ver, Keller rompe duplamente com os discursos que, ao longo do tempo, 

determinavam seu fracasso, sua submissão, negação de sua participação na sociedade, primeiramente, 

por ser mulher e, consequentemente, por ser deficiente. Superou as barreiras impostas e percorreu o 

mundo influenciando adultos e crianças com sua história, tornando-se uma admirável personalidade, 

e porta-voz das pessoas cegas, surdas e surdocegas, ou seja, uma referência em todo o mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo desta dissertação, desenvolvemos uma série de reflexões em torno da produção 

discursiva sobre/de Helen Keller, orientando-nos pela ideia foucaultiana de que é sempre preciso se 

referir a processos muito “remotos se quisermos compreender como fomos capturados em nossa 

própria história” (FOUCAULT, 1995, p.234).   

As indagações que instigaram as reflexões presentes nesta dissertação partiram das vivências 

da pesquisadora com o povo surdo e sua cultura e do encontro com a base teórica dos Estudos 

Discursivos Foucaultianos, que oportunizaram pensarmos em um sujeito feminino que fosse 

referência para os indivíduos surdos por sua história de reinvenção e superação. As reflexões 

construídas neste trabalho possibilitaram um olhar analítico acerca dos discursos que em alguns 

momentos objetivaram e, em outros, subjetivaram o sujeito Helen Keller, desde sua infância até sua 

vida adulta.  

Descrever e compreender enunciados construídos em torno de sua história, considerando a 

superfície do corpo como inscrição de todos os acontecimentos, foi-nos possível tomá-lo como um 

objeto a ser decifrado, como lugar da proveniência e sobre ele encontramos experiências passadas, 

desejos, fraquezas, acertos e erros. Assim, pudemos compreender a relação estabelecida entre corpo 

e poder através de estratégias disciplinares, pelas quais temos a transformação de um corpo 

considerado selvagem para um corpo militante.  

A partir dos pressupostos dos Estudos Discursivos Foucaultianos, destacamos que o poder não 

é absoluto e não se concentra em um determinado lugar, mas distribui-se em uma microfísica de 

relações que preenchem o tempo e o espaço, em sua totalidade, exercida em todos os tipos de relações; 

operando sobre o comportamento dos sujeitos ativos em ações de coerção, indução, controle, desvio; 

e, de forma estratégica, produz novas subjetividades que têm a finalidade de atender às condições 

exigidas pelo contexto social correspondente.  

Diante do arcabouço teórico exposto nos primeiros capítulos, organizamos as análises em três 

momentos: a) o mundo sem sons e imagens, no qual demonstramos a fase que antecede a chegada da 

professora Sullivan à casa da família Keller’s, o comportamento de Keller e  sua relação com a família; 

b) os signos e as interpretações do mundo pelas mãos, em que trouxemos o processo de 

disciplinarização do corpo desobediente por intermédio dos ensinamentos da professora, até chegar 

ao “milagre” ocorrido numa bomba d’água; c) o mundo sendo influenciado por Keller, no qual 
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passamos pela midiatização em torno de Keller, por suas descobertas, sua reinvenção e militância. Tal 

organização possibilitou entendermos a transformação desse sujeito mulher-surdocega, o trabalho 

desenvolvido pela professora e a forma como Keller passou a ser conhecida. 

No primeiro gesto analítico, tomamos os discursos de alteridade através dos quais Keller foi 

objetivada e comparada aos loucos e aos animais, por acreditarem que devido às suas privações 

sensoriais ela jamais poderia fazer parte do mundo, compartilhar experiências e inscrever-se na ordem 

do discurso. 

  Em um segundo momento, destacamos a relação entre Keller e Sullivan em que os embates de 

poder e resistência, conduta e contraconduta, sanção e gratificação se tornam visíveis. Trouxemos a 

transformação de um corpo indisciplinado em um corpo dócil que, após ter passado por um processo 

conduzido por normas e regras que regulavam seu corpo e suas ações, recriou sua forma de comunicar, 

interagir e se inserir na sociedade, tornando-se um corpo dócil e útil. Analisamos esse corpo docilizado 

e reinventado por práticas disciplinares considerando a forte relação existente entre discurso, história 

e memória, que corroboram a definição e constituição de sujeito. 

Na terceira parte, resgatamos a ideia da escrita de si, pensando, com Keller, como sua vida se 

transformou após a aquisição da linguagem, suas descobertas intermediadas pela professora e a sua 

vida adulta, como foi subjetivada, enfatizando a transformação de seu corpo e seus pensamentos, 

quando sua mente e sua alma se abriram ao conhecimento. 

Nosso caminho analítico esteve ancorado i) no filme “O Milagre de Anne Sullivan” (1962), 

que mostrou uma parte da infância de Keller; ii) no livro A história da minha vida (2008), 

autobiografia escrita por Keller em 1902, que retratou parte da sua infância e vida adulta.  

Assim, ao estudarmos as relações de poder, de dominação e de luta em torno do sujeito Helen 

Keller, pudemos entender como os discursos se estabelecem e funcionam em um processo de 

objetivação e de subjetivação desse sujeito, olhando para o que foi discursivizado sobre ela, a partir 

de diferentes posições-sujeito e da técnica e escrita de si. 

Com as sequências discursivas selecionadas para análise, vimos como Keller foi objetivada 

pela e para a sociedade, até mesmo por seu próprio pai e seu irmão, sendo discursivizada como 

selvagem, insana e incapaz, um sujeito fadado ao enclausuramento. E ao olharmos para enunciados 

em torno das práticas disciplinares impostas pela professora, vimos a transformação de um sujeito que 

teve seu corpo docilizado, corrigido e modelado, sob o controle de seus gestos, comportamentos e 
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conduta, através do dispositivo do poder disciplinar aliado ao biopoder, e as estratégias de confronto, 

contraconduta e resistência por parte Keller. 

Considerando que “os corpos são portadores de valores, inculcados pelos gestos, mas também 

pelos discursos científicos que proliferam desde a Belle Époque. São igualmente lugar de poder e 

muito especialmente o corpo das mulheres, que é “um forte trunfo de gestão e de controle coletivo” 

(COURTINE, 2011, p.153), pudemos olhar arqueologicamente para esses dois grupos fortemente 

marcados e subjugados no decorrer da história: as mulheres e as pessoas com deficiência. Refletindo 

sobre as vontades de verdade construídas em torno dessas duas minorias marginalizadas e excluídas, 

sem voz e nem vez na sociedade. 

Analisamos também enunciados que, por uma escrita de si, nos mostram a subjetivação do 

sujeito Helen Keller, em sua infância e durante sua vida adulta. Uma menina/mulher que reinventou 

não apenas seu corpo, sua postura, mas que venceu suas deficiências, quebrou os paradigmas impostos 

pela sociedade de sua época e percorreu o mundo em prol de outros sujeitos também condicionados a 

uma vida ínfima, no sentido que afirma Foucault “procurei saber a razão pela qual se quis impedir 

com tanto zelo os pobres de espírito de passearem pelas estradas desconhecidas” (FOUCAULT, 2003, 

p.231). Keller não apenas irrompe com discursos segregadores, mas tem sua história marcada por 

deslocar o lugar do sujeito deficiente que, por muito tempo, foi visto em palcos para a exibição de 

suas anormalidades, para locais considerados importantes reservados às autoridades. 

Keller pertence a um grupo de mulheres que superou as barreiras impostas pela sociedade e, 

mesmo em meio ao preconceito, movida por sua mente, conseguiu interagir com todos ao seu redor e 

ser reconhecida mundialmente. Seus esforços resultaram em uma inteligência considerada 

extraordinária. Tornou-se escritora, conferencista e militante de muitos sujeitos indefesos, sendo 

discursivizada como um sujeito que não apenas ultrapassou suas limitações linguísticas, mas que 

desestabilizou verdades sobre a deficiência e o sujeito discursivizado como “anormal”. Motivada pela 

sua força de vontade e pelos ensinamentos de sua professora, percorreu o mundo para conquistar 

direitos para as mulheres, cegos e surdos e todos os que, de alguma forma, carecem de oportunidades 

mais otimistas.  

Isso porque, - e assim terminamos com uma última lição de Keller – ela entende que “nenhum 

pessimista jamais descobriu os segredos das estrelas, nem velejou a uma terra inexplorada, nem abriu 

um novo céu para o espírito” (KELLER, 1903, apud AMERICAN FOUNDATION FOR THE 

BLIND, 2018). 
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