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Natureza do Livro: De natureza teórica o livro desenvolve uma reflexão sobre o conceito de 

estigma e suas  relações com a formação das identidades individuais. Reflete, 
também, sobre os denominados ”desvios” vinculando-os às situações estigmatizantes. 
Farta ilustração de testemunhos que viveram, ou viviam, tais situações e(ou) aquela 
de “desvio social”. 

 
Tese Central : O texto apresenta dois movimentos.  Num primeiro momento o autor, 

considerando o conceito  de estigma, já  construído pela psicologia social, quer  
adequá-lo aos interesses mais gerais da Sociologia.  Propõe que se perceba a 
estigmatização a partir de uma perspectiva interacionista, como uma forma de 
classificação social pela qual uma pessoa identifica a outra segundo certos atributos, 
seletivamente reconhecidos pelo sujeito classificante, como positivos ou negativos e 
desabonadores. Aqueles que atendem aos atributos reconhecidos como positivos, 
constituem a categoria dos “normais”, os demais compõem a categoria dos 
“estigmatizados”.  
Ainda neste primeiro movimento relaciona as normas sociais com as construções das 
identidades, sejam elas pessoais ou grupais. 
Num segundo momento, Goffman, propõe um aspecto novo no foco interacionista, por 
ele adotado, para se pensar o estigma.  Considera que a concepção de estigma, ao 
invés de se referir a indivíduos concretos, deva considerar o processo social no qual 
os dois papéis se interpenetram, o do normal e a do estigmatizado, e lembra que 
certamente cada pessoa, em algum momento da sua vida, viveu ambas as situações. 
Estigmatizados e normais não aparecem mais reificados em categorias, mas como 
perspectivas , geradas em situações sociais nas quais determinadas normas 
estabelecidas não foram cumpridas. 
E vai aproximar, então, a estigmatização da reflexão sobre a questão do “desvio”.  

 
 
            Autoria: Erving Goffman nasceu em Alberta, Canadá, em 1922.  

Foi para os Estados Unidos em 1945 e recebeu o título de doutor em Socilogia pela 
Universidade de Chicago.    
Lecionou  Sociologia na Universidade da California, em Berkeley, até 1968 quando 
passou a ministrar a cadeira de Sociologia e Antropologia na Universidade da 
Pennsylvania , Filadélfia.  
Recebeu, em 1961, o Premio MacIver e, em 1978, o Medias Res. 
Morreu em 1983 
Sua obra inclui:  The Presentation of Self in Everyday Life, Encounters, Asylums, 
Behavior in Public Place, Stigma, Interaction Ritual, Strategic Interaction, Relations in 
Public, Frame Analysis e gender Adverisements. 
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Interlocução: Apresenta uma farta interlocução. Com referência às questões ligadas à 

conceituação do estigma dialoga  com a literatura da área da psicologia  social, em 
especial, com  B. Wright, K. Lewin, F. Heider, E. Henrich , L.Kriegel.  E  ao transferir o 
seu foco de análise do indivíduo para os grupos sociais, buscando reflexões mais 
sociológicas sobre o tema, sua interlocução será, predominatnemente, com Howard 
Becker ( Outsiders) e R.Glass (Insiders-Outsiders: The Position of Minorities) 

. 
 
Estrutura: O livro está dividido em cinco capítulos.  Não possui nenhuma dedicatória mas, na 

página anterior à do Prefácio, reproduz o testemunho do sofrimento de uma jovem que 
apresenta uma deficiência física,  um estigma. 
Vale a pena reproduzí-lo pois ilustra o tom de outros inúmeros testemunhos colocados 
no livro. 
 
Querida Senhorita Lonelyhearts:  
 
Tenho 16 anos e não sei como agir.  Gostaria muito que a senhora me aconselhasse. 
Quando eu era criança não era tão ruim porque cheguei a me acostumar com as 
caçoadas que os meninos do meu quarteirão faziam de mim, mas agora eu gostaria 
de ter namorados, como as outras meninas, e sair nas noites de sábado, mas nenhum 
rapaz sairá, já que nasci sem nariz- embora eu danse bem, sou bem feita de corpo e 
meu pai sempre me compre lindas roupas.  
Passo o dia inteiro sentada, me olhando, chorando.   Tenho uma grande cavidade no 
meio do meu rosto que amedronta as pessoas , e a mim mesma, e não posso portanto 
culpar os rapazes que não querem sair comigo.  Minha mãe me ama muito, mas chora 
quando olha para mim. 
Que fiz eu para merecer um destino tão terrível?  
Devo me suicidar? 
                         Sinceramente 
                                                 Desesperada 
(apud: Extraído de: WEST, Nathanael: Miss Lonelyheart, U.S.A.: New Directions, 
1962) 
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Prefácio: Informa ter utilizado nesse trabalho, “dos bons estudos, já existentes, da psicologia 
social sobre a idéia de  estigma”. Partindo, então, do conceito já elaborado, que  
considera o estigma como “ a situação do indivíduo que está inabilitado para a plena 
aceitação social”.(p.1), busca construir um esquema conceitual, que fosse, também, 
pertinente  à reflexão sociológica,  que levasse em conta  a relação do “estigma com o 
desvio social e suas estreitas ligações com o  que denomina de “informação social”, à 
percepção dos indivíduos sobre si mesmos”.(p.1) 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
ESTIGMA E IDENTIDADE SOCIAL. (p.1-2) O autor se refere ao significado do termo estigma, 

utilizado pelos gregos - os sinais corporais visíveis que desqualificavam moralmente 
seus portadores - e para o papel discriminatório que exerciam. “Os homens que 
traziam essas marcas, geralmente escravos, criminosos ou traidores, deveriam  ser 
evitados no espaço público”.(p.1) 
Lembra também que, mais tarde, os cristãos vão acrescentar à categoria de sinais que 
representavam distúrbios físicos, uma outra que considerava os sinais como  
metáforas da graça divina.  

 
Noções preliminares: (p.2-19) Coloca os pressupostos básicos necessários ao 

desenvolvimento de uma reflexão sobre a idéia de estigma.  Considera o papel que a 
sociedade exerce de categorizar as pessoas, de estabelecer normas, de firmar 
atributos tidos como normais, mostrando que quando um atributo deprecia ele se torna 
um estigma. Aponta para a relação existente entre tais  normas e as afirmações das 
identidades, sejam elas individuais ou  sociais.  
Conceitua a idéia de identidade firmando a diferença entre, aquilo que denomina, de 
uma identidade social virtual, o que esperamos que uma pessoa deva ser, e a 
identidade real social, aquela baseada nos atributos que a pessoa realmente possui. 
(p.2)  
Considera a relatividade dos atributos que exercem diferentes funções em diferentes 
situações sociais.  Como exemplo lembra que a posse de um título universitário  pode, 
ao mesmo tempo, figurar positivamente para aqueles que ocupam um cargo 
correspondente a tal nível  e negativamente para outros, que  possuindo-o, exercem 
um trabalho menos qualificado e assim se sentirão diminuídos.(p.3)  
Para o autor o estigma deve ser considerado  como o resultado de  uma particular 
relação entre os atributos de uma determinada pessoa e os estereótipos sociais, e 
numa  perspectiva que leve em conta o fato do “estigmatizado” saber  se a sua 
diferença é  conhecida ou ignorada pelos demais. (p.4). 
Reconhece três categorias de estigmas; aquela constituída pelas  abominações do 
corpo- as várias deformidades físicas- a caracterizada pelas fraquezas de caráter – 
vontade fraca, desordens mentais, paixões excessivas, vícios e a que se refere às 
diferenças de raça,  de religião e de nacionalidade.(p.4) 
Aponta para a função que exercem os  estigmas de   marcar seus portadores a ponto 
de, muitas vezes, impedirem que as características desses homens, consideradas 
socialmente positivas, sejam percebidas ou reconhecidas. Acredita que muitas vezes, 
inclusive,  “os estigmatizados “ seriam percebidos como não sendo, totalmente, 
humanos.(p.5) 
 “Somos nós (os normais) que construímos as teorias sobre o estigma, elaboramos 
uma ideologia que justifica a  inferioridade do outro, baseada na idéia que representam 
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perigo para a sociedade. Muitas vezes essas teorias representam racionalizações de 
animosidadades, baseadas em diferenças como aquelas de classe social”(p.5).  
Mostra o uso freqüente, no discurso cotidiano, de  vários termos estigmatizantes 
como: aleijado, bastardo, retardado. 
Outra preocupação do autor é a de perceber a maneira como, aqueles que são  
socialmente estigmatizados, se sentem em diferentes situações sociais, e como 
variadas são suas as reações.   Afirma que, geralmente, se  envergonham de si 
mesmos, mas lembra que podem ocorrer, também, situações nas quais os grupos 
estigmatizados, socialmente protegidos por crenças e fortes identidades, não se 
deixem atingir pelas idéias dominantes e venham a perceber não a si, mas aos outros, 
como desumanizados. É o que pode ocorrer, por exemplo,  com o grupo dos judeus, 
dos ciganos e etc.(p.6) 
“Quando as identidades grupais se tornam fortes, como ocorreu com vários grupos 
sociais nos Estados Unidos,  o sistema de valores fica mais fraco” (p.7)  
Mas, na maioria das situações, afirma,  as identidades individuais serão sempre 
marcadas pelo peso da diferença, como pode ilustrar um exemplo citado no qual  um 
indivíduo, ao se olhar no espelho depois de um acidente de carro, que o deixou 
desfigurado, não se reconhece mais.(p.8) 
Múltiplas poderão ser as  respostas às situações estigmatizantes;  uns poderão  tentar 
corrigir, objetivamente, a causa de seu estigma, fazendo, por exemplo, quando for o 
caso, uma operação plástica ou tentar se adaptar melhor à sociedade com terapias 
especializadas, como ocorre constantemente com os    deficientes físicos , com os  
homossexuais e etc.(p.9) .   Outros se esforçam sozinhos  para superar as suas 
limitações, como ocorre com os cegos que aprendem a skiar. (p.10) 
Goffman mostra, ainda,  como o sentimento de insegurança costuma dominar o  
individuo estigmatizado na medida em que  ele nunca sabe se será  aceito pelos 
“normais” ou  se virá a ser  percebido, unicamente, através de seus atributos 
estigmatizantes.  Ë comum se isolarem e ficarem deprimidos, como testemunha esta 
menina:  “Quando eu comecei a andar sozinha, nas ruas da nossa cidade, percebi que 
por onde eu passava  sempre havia umas três ou quatros crianças que corriam atrás 
de mim caçoando, gritando gracinhas.   Não sabia enfrentar tal situação, me parecia 
que eu não iria conseguir aguentar.”( p.15)( apud: S. Richardson: The Social 
Psychological Consequences o Handicapping, texto apresentado na Convenção da 
Associação de Sociologia Americana, Washigton)  
Desenvolvendo, ainda, as várias possibilidades de maneiras de sentir, daqueles que 
denomina de estigmatizados, aponta para a sensação de desconforto que podem 
causar as  mórbidas curiosidades, assim como as oferta de uma ajuda, que, muitas 
vezes, não são bem aceitas, como demonstra   o testemunho de uma garota que 
possuía uma só perna: “quando eu caía, uma grande quantidade de mulheres corria, 
cacarejando e se lamentando como um grupo de galinhas-mães desoladas.  Era muita 
gentileza, e agora eu a aprecio mas, na época, eu ficava ressentida e muito 
embaraçada com tal interferência, porque elas partiam do pressuposto que eu caia 
porque era uma pobre e impotente aleijada.( p.17). ( apud: Baker: Out on a Limb. New 
York: McGraw-Hill Book Company, s.d.) 
Lembra que aqueles que não atendem aos valores morais de uma  sociedade, muitas 
vezes, se sentem  como este homem de 43 anos, desempregado : “como é difícel e 
humilhante  trazer consigo o rótulo de desempregado, quando saio à rua abaixo os 
meus olhos porque me sinto inferior, parece que todos me apontam, instintivamente 
evito encontrar qualquer um.”( apud: S. Zawadski “The Psychological Consequences 
os Unemployment “IN: Journal of Social Psychology, 1935.)(p.17) 
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Goffman  sugere, ainda, que o  contato entre o individuo normal e o estigmatizado 
pode ser difícil para ambos os lados: o segundo tendo razões concretas de se sentir 
desconfortável pode ,  às vezes,  ser muito agressivo ou  dar significados  outros às  
ações dos “normais”.( p.18) 
 
O Igual e o inteligente.  (p.19-32) Coloca as conseqüências que ocorrem quando 
existe uma discrepância entre a “identidade social virtual” e a “identidade real social” 
do indivíduo. “ Tal discrepância, segundo o autor, pode destruir a sua identidade 
social, afastá-lo da sociedade e de si mesmo, de tal modo que ele acabe se tornando, 
um indivíduo desacreditado, frente a um mundo que não lhe é receptivo” (p.19).  
Mostra como  as reações do mundo “normal”, às pessoas estigmatizadas são diversas 
porque o mundo é múltiplo, e várias são, também, as suas situações sociais.   Assim, 
por exemplo, muitos já vivenciaram situações estigmatizantes, e são capazes de se 
colocar no lugar dos estigmatizados,  percebendo-os “ como humanos” (p.19) 
O autor acredita na eficácia sociológica da utilização  do  conceito de  “categorias 
estigmatizadas”  para nomear  qualquer  grupo que possua um particular estigma.  
Pode-se, por exemplo, pensar numa categoria das prostitutas, dos homossexuais, dos 
divorciados, dos ex-alcoólicos, e muitos outros.(p. 22-23).   
Aponta para o  papel que o pertencimento, à qualquer categoria, pode exercer nos 
seus membros, e os vários tipos de auxílios que a sociedade proporciona.  Goffman 
salienta  o papel que exercem, por exemplo,  aqueles que denomina de “ normais 
informados” com relação aos estigmatizados. São pessoas normais que lidam da  
intimidade dos estigmatizados e perante os quais esses não se sentem 
envergonhados, como as enfermeiras com quem os deficientes se sentem mais à 
vontade, a filha de um presidiário que não inibe outros ex-presidiários .(p.28)  

. 

.  
A Carreira moral (p.32-40) Define a idéia de carreira moral como o processo individual do 

estigmatizado de ajustamento “de mudança na concepção do seu eu.”(p.32) e aponta 
para a semelhança que existe na carreira moral das pessoas que possuem um mesmo 
estigma. Ex: os divorciado.(p.32) 
O autor descreve aquilo que denomina de o “processo de ajustamento pessoal”.  Tal 
processo obedece a  fases , possui variações e é afetado por vários elementos. 

 
CAPÍTULO II    CONTROLE DE INFORMÇÃO E IDENTIDADE PESSOAL 
 
O desacreditado e o desacreditável: (p.41-42) Goffamn aponta para a estreita 
relação, que defende existir, entre a formação das identidades e a possibilidade, ou 
não, de ocultação dos estigmas.(p.41) A tentativa de esconder o estigma representaria 
um alto preço psicológico para o estigmatizado. 

             Percebe  o epiléptico , portador do grande mal , como um caso de difícil possibilidade 
de ocultação. “O epilético sujeito a ataques do “grande mal”é um dos caso extremo da 
impossibilidade de se tentar esconder o mal.  Quando ele recobra a consciência, pode 
descobrir que está deitado na rua, com incontinência, gemendo, e sacudindo-se 
convulsivamente, um descrédito para a sua sanidade mental que só é atenuado pelo 
fato dele não estar consciente durante  parte do episódio”. (p.85) 
( apud: L. Livingston: Living with Epileptic Seizures. Sprigfield: Charles Thomas, 1963)   
. 
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Informação Social (p.43-51) A idéia de   informação social refere-se, para o autor, às  
informações que são transmitidas por signos, transformando-se, assim, em 
símbolos.(p.43).  Estes  podem  representar prestígio, e neste caso serão símbolos de 
status que são contrapostos aos símbolos de estigma.(p.43)     
Existem, ainda, para Goffman, os símbolos que reconhece como  desindentificadores, 
representados, por exemplo, pelo correto inglês falado por um educado negro do Norte 
que visita o Sul do Estados Unidos (p.45) 

              
 

Identificação Social (p.51-104)  Desenvolve os vários tipos de relações que podem 
se estabelecer entre aqueles que denomina de “normais” e de “estigmatizados” a partir 
dos graus de parentesco, de amizade ou o fato de  um ser estranho ao outro. 
Considera que, geralmente, quanto mais pessoal é a relação  menor será a sensação 
de se sentir um estigmatizado.”(p.51) 
Assim, por exemplo, é provável que os vendedores de uma loja, situada a pouca 
distância de um hospital mental  trate o seus clientes, oriundos do estabelecimento 
mental, com mais tolerância do que os vendedores de outras casas comerciais.  
 Relaciona graus de estigmatização com a formação das identidades.   
Os elementos de identidade, que diferencia cada um dentro de um grupo e o torna 
único, são inúmeros. São as suas impressões digitais, a sua letra ,( apoios de 
identidade) a sua personalidade e os fatos particulares  de sua vida.(p.56)”.  As 
”marcas” de cada um, corporificadas em símbolos , de prestígio ou de estigma, são 
também elementos que constituem a identidade individual de cada pessoa.( p.57) 
Aponta para a necessidade de se considerar a diferença existente entre a identidade 
pessoal e a identidade social, mostrando que  aspectos da identidade social compõem 
a identidade individual (p.62-65) 
 

 
CAPÍTULO III   ALINHAMENTO GRUPAL E IDENTIDADE DO EGO 

 
 

Alinhamento grupal e Identidade do Ego (p.105-123) Refere-se aos elementos que 
interferem na formação das identidades, pessoais e sociais. (p.105 –106)  
Descreve os mecanismos de ajuda que os estigmatizados podem recorrer ( p. 105-
123) 

 
             Política da identidade (p.123-125) 

Aponta para várias situações conflitantes e paradoxais vivenciadas pelos 
“estigmatizados”. Assim, convivem, muitas vezes, com uma situação na qual  a 
sociedade lhe afirma que ele é um dos seus membros, ou seja, ele é um ser humano 
normal mas, a todo momento, age como se ele fosse .  
O autor cita como exemplo a situação da epilepsia.    Esta desde Hipócrates, 
comportaria  um teor estigmatizante muito forte e assim permanece, apesar de hoje 
em dia muitos especialistas utilizarem tal termo referindo-se a ataques repentinos 
clinicamente indefinidos e menos estigmatizante. 
(Apud: HENRICK and KRIEGEL: Experiments in Survival New York: Association for 
the Aid of Crippled Children, 1961.) 
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CAPITULO IV-   DESVIOS E NORMAS( p.126-147) 
 
O autor sugere que se considere “os desvios” a partir de um conjunto de 

normas construídas e aceitas socialmente.   O desvio representa o não cumprimento 
de tais normas.   (p.126-127) .   
“Pode-se tomar como estabelecido que uma condição necessária para a vida social é 
que todos os participantes compartilhem de um único conjunto de expectativas 
normativas e que as normas são sustentadas, em parte, porque foram socialmente 
incorporadas.  Quando as regras são quebradas surgem, de imediato, medidas 
restauradoras adotadas pelos agentes de controle.” (p.127-128) 
E tal cumprimento ou não das normas, o que não dependeria só da vontade da pessoa 
pois muitas vezes sua condição o impede, estaria intimamente relacionado à formação 
das identidades individuais.   Estabeleceu-se, por exemplo, nos Estados Unidos uma 
norma comum, quase ideal, de um modelo de status que seria a de um homem 
branco, jovem, casado, pai de família, urbano, protestante, com educação 
universitária, bem empregado, com bom físico.“ Aqueles que não possuem um desses 
requisitos podem se sentir incompletos, inferiores” (p. 128).  Mas aqueles que são 
visivelmente estigmatizados são, certamente, mais afetados na sua identidade . 
(p.129) 

 
  
 
 

O Desviante Normal (130-139) 
 

Para Goffman a pessoa desviante deveria ser denominada de “ desviante normal”, 
pois é inerente à todas as sociedades possuírem suas normas, que  nunca são 
totalmente cumpridas.    O “normal” e o “estigmatizado” integram um mesmo 
complexo.(p.131). As pessoas vivem, constantemente, ambas situações, estando, 
mesmo, para isto equipadas.   Esses dois papéis se interpenetram na vida social, cada 
indivíduo tendo vivenciado, em algum momento da sua vida, ambos  papéis. 
Assim, o autor propõe, que o estigmatizado e o normal não sejam percebidos como 
um conjunto de indivíduos mas como” perspectivas, geradas nas situações sociais 
interativas  de normas não cumpridas ” (p.137) E, como o que está em pauta é a 
interação dos papéis e não pessoas concretas, poderá acontecer que, uma pessoa 
estigmatizada por um determinado olhar não o seja por outra pessoa ou grupo social. 
O autor, aponta, ainda para a função social do processo da estigmatização, realizado 
por todas as sociedades.  “fortalecem a lógica da sociedade...”(p.138) “possibilita 
controle social...”(p.138) “ diminui a competitividade...” (p.138) 

 
.   
 
 

CAPITULO V   DESVIOS E COMPORTAMENTOS DESVIANTES 
 
 

Afirma que “já que se concluiu que a existência de diferenças negativas é uma 
característica geral da vida social, é possível associar o seu estudo ao conceito de 
desvio.(p.140) 
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Conclui que pode-se considerar qualquer pessoa, que não participa das normas 
sociais apoiadas pela sociedade, um desviante   que diferem entre si muito mais do 
que se assemelham.(P.141) 
Reconhece inúmeros tipos de desviantes , de significados de desvios e de sistemas de 
referência. Mas pode-se perceber duas grandes  categorias de  desviantes ; aqueles  
que estão dentro do grupo  maior e os desviantes sociais como as prostitutas, os 
criminosos, os ciganos, os boêmios, os viciados em jogo, os homossexuais e etc.  São 
os negadores da ordem social . (p.141) 


