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As lógicas de uma "governação de si", na aceção foucaultiana, 

encontram-se associadas a técnicas de autocontrolo que visam dominar 

a existência e que relevam de uma "microfísica do poder". Essa 

modelagem ou educação dos corpos é veiculada por via das instituições 

(escolares, hospitalares, militares, de assistência, etc.), mediante 

o desenvolvimento de dispositivos de controlo e vigilância tendentes 

à interiorização das normas sociais dominantes, consoante os 

contextos históricos e socioculturais, mas que também colocam a 

questão dos limites do aceitável no que respeita a essa intromissão do 

Estado na vida íntima (invasividade).

No entanto, se adotarmos o ponto de vista do Pragmatismo, a 

governação de si é objeto de polémica, não só da parte dos 

profissionais, como da parte dos próprios que avaliam os seus corpos 

como estranhos ou eventualmente não aceites. Há quem esconda rostos, 

pés, mãos, ou disfarce outras partes do seu corpo, mas há também quem 

se exponha e que dê nota dessa exposição, mesmo que depois seja 

excluído pelos outros ou sujeito a chacota, a escárnio, ou até mesmo a 

maldizer. As consequências destas ações tanto podem ser de sofrimento 

e de fechamento sobre si próprio como de comportamentos de crítica.

Se as lógicas deste autocontrolo, derivadas da microfísica do 

poder, são uma realidade, estas podem não ser entendidas como 

imposições garantidas por si mesmas. A microfísica do poder não 

exerce assim um controlo absoluto sobre os corpos impuros, exóticos, 

invulgares, difíceis de suportar pelos olhares comuns, denominando-

se esta microfísica como o trabalho de autocensura exercido pela 

família, pela escola, pelo hospital, etc. E se há, pelas pessoas 
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portadoras de deficiências ou outras deformações corporais, o desejo 

de reserva da auto-exposição, estas solicitações podem não ser a 

causa nem a consequência dos efeitos de controlo. Podem ser o 

resultado das suas próprias experiências em que observam - por si 

próprias - que o espaço público lhes é um espaço inóspito, não só 

pelos obstáculos arquitetónicos, como pelos olhares 

discriminatórios, que por vezes denunciam. Mas as razões também podem 

ser outras, porque sentem o cansaço e o desgaste físico.

Neste último caso, as razões prendem-se com o seu desejo de não se 

apresentarem, embora não deixando de ser pessoas críticas, ou seja, a 

não exposição pode não derivar dos efeitos exercidos 

inconscientemente pelo controlo feito por esta ou estas microfísicas 

do poder. Tal não significa que, se entendermos pelos exercícios da 

microfísica do poder todos os dispositivos que se impõem sobre os 

corpos "não normalizados", o lado insuportável dos seus efeitos não 

seja tomado como um dado em si mesmo pelas pessoas portadoras, não 

trabalhado por estas criticamente. No entanto, as razões da não 

exposição têm de ser procuradas a partir das suas próprias 

experiências, uma vez que os efeitos ou as consequências destes 

exercícios micro do poder são por estas pessoas reconhecidas e 

criticadas, mesmo que estas vozes críticas não tenham o impacto que 

têm outras reclamações produzidas por outros corpos ditos "normais". 

Recorremos aqui à noção de confronto ou de desconfronto do espaço 

público como espaço habitável trabalhado por Marc Breviglieri.

Coloca-se ainda a hipótese de composição quando se analisam as 

consequências ou os efeitos das ações daqueles que são apontados como 

apresentando corpos difíceis. Mas estas composições atuantes devem 

ser tratadas nas relações que afetam uns e outros: quem denúncia ou 

humilha pessoas dotadas com esses corpos difíceis e a sua "gestão"; 

aqueles que são afetados por essas denúncias, que os apoiam na sua 

vulnerabilidade; e aqueles - os mesmos ou outros - que se insurgem 

quando são maltratados ou que se escondem evitando reagir à 

desconsideração.
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Um determinado número de "figuras", como seja o doente terminal, a 

pessoa com deficiência, o aluno com diagnóstico de hiperatividade, o 

idoso dependente ou o sem-abrigo, presentes em vários espaços sociais 

institucionalizados de que se destaca o hospital, a escola ou o centro 

de acolhimento, vêem-se assim excluídas do espaço público e alvo de 

uma relativa invisibilização. No entanto, parece existir uma 

sensibilidade crescente para com estas realidades sociais 

estigmatizantes por parte dos profissionais que com elas lidam e se 

confrontam no exercício da sua atividade diária, sejam da área da 

saúde, da educação ou do serviço social. Nas áreas acima mencionadas, 

ocorre um jogo em que o corpo difícil revela todas as suas 

ambivalências na relação entre especialistas e leigos.

O corpo dependente, i.e. na dependência estrutural de outros, seja 

no caso da deficiência, do envelhecimento ou da doença, coloca-nos 

face à vulnerabilidade do sujeito (posicionamento face ao outro que 

sofre), por oposição à retórica institucional de autonomização e 

responsabilização do indivíduo enquanto ator (discurso do requisito 

capacitário) que funda a sua imagem na contemporaneidade.

Os modos como esses corpos difíceis, por vezes associados a 

sentimentos ambíguos (incerteza) e/ou a reações negativas (repulsa) 

no universo profano, são referidos e tratados nas práticas sociais 

concretas desses profissionais, são reveladores de valores éticos e 

normas morais (sobretudo a nível das perceções das incapacidades, da 

doença, da dor, do sofrimento).

Importa assim questionar as fronteiras do privado - por 

contraposição ao público - enquanto categoria sócio-histórica, 

política e jurídica em processo de construção, redefinição e 

recomposição permanente, que remete para o íntimo (vida privada, 

dados pessoais) e para a questão da relação dos indivíduos com as 

instituições (em termos de tempos, espaços e práticas). Mas 

igualmente refletir acerca do modo como a coisa privada se pode 

constituir e construir politicamente enquanto assunto de interesse 

público, através da intervenção do Estado ou de mobilizações e 



SEMINÁRIO TEMÁTICO

reivindicações coletivas (por exemplo, na defesa de causas e no 

reconhecimento de direitos).

Como são geridos, em situações pouco familiares, os corpos 

habitualmente ocultos, negados, ausentes ou desqualificados nas 

mobilizações coletivas? Como se opera a educação desses corpos 

difíceis? Como é que os profissionais se esforçam por tornar tolerável 

o corpo difícil? O que é que esses corpos fazem aos profissionais que 

com eles se confrontam? Estamos perante lógicas de evitamento e 

exclusão ou, pelo contrário, de habituação e envolvimento? Que 

discursos mobilizam os profissionais socialmente mandatados no 

sentido de justificar e gerir a relação de proximidade física 

permanente com esses corpos difíceis e sensíveis (heroização da 

tarefa, vocação e motivação individual, princípio da compaixão, 

promoção e respeito da dignidade humana, etc.)? Qual o lugar da 

resistência dos corpos e dos sujeitos e como se manifesta? Em que 

modalidades e com que mecanismos se revelam os atos de gestão e 

reajustamento identitário?

Como se opera o questionamento do corpo difícil do ponto de vista 

dos profissionais: Corpo escondido ou corpo exposto? Corpo dominador 

ou corpo passivo? Corpo cuidado ou corpo maltratado? Corpo autónomo 

ou corpo dependente? Corpo submisso ou corpo reivindicativo? Corpo 

aquiescido ou corpo resistente?

Estas são algumas das questões que gostaríamos de ver abordadas 

neste seminário temático. Deste modo, o nosso objetivo é desafiar os 

participantes a centrarem as suas intervenções num destes quatro 

eixos:

1. Tornar tolerável, educar, envolver: Corpos, sexualidades e 

modalidades de cuidado de si;

2. Corpos que chegam, corpos que partem: a complexa administração dos 

desassossegos da vida;

3. Corpos e espaço público: os (des) encantos da exposição;

4. Os seres são sempre capazes de fazer? A intrincada governação da 

(in) capacidade e da fadiga.

Comissão Organizadora: Catarina Delaunay / Inês Pedro Vicente / 

Mariana Oliveira Dias 

Comissão Científica: José Manuel Resende / Catarina Delaunay
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